
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า i 

 

สารบัญ 
 

หน้า 

 

บทที่ 1 บทน า ................................................................................................................................... 1-1 

1.1 หลักการและเหตุผล ................................................................................................... 1-1 

1.2 ผลลัพธ์ที่ได้รับ ........................................................................................................... 1-2 

1.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ........................................................................ 1-4 

1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ........................................ 1-4 

1.5 แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ........................... 1-6 

1.6 โครงสร้างของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ................................ 1-12 

บทที่ 2 บทวิเคราะห์นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ........................................................................... 2-14 

2.1 บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน ............................... 2-14 

2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญที่เก่ียวข้องกับกรมการจัดหางาน ............................... 2-27 

2.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง กับ
กรมการจัดหางาน .................................................................................................... 2-43 

2.4 กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ......... 2-79 

2.5 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends) .... 2-84 

บทที่ 3 บทวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมการ
จัดหางาน ............................................................................................................................ 3-1 

3.1 สถานภาพด้านภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของกรมการจัดหางาน ................ 3-1 

3.2 สถานภาพด้านกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนของกรมการจัดหางาน ........... 3-26 

3.3 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลของกรมการจัดหางาน ............................... 53 

3.4 สถานภาพการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ................ 3-64 

3.5 สรุปผลการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และความต้องการจากผู้บริหาร ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน .................................... 3-87 

3.6 สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน .................................................. 3-101 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า ii 

สารบัญ 
 

หน้า 

บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของกรมการจัดหางาน .. 4-1 

4.1 วิสัยทัศน์ .................................................................................................................... 4-1 

4.2 พันธกิจ ...................................................................................................................... 4-1 

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ .................................... 4-2 

4.4 สรุปภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 ..................................................................................... 4-6 

4.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางานกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ........................................................ 4-7 

4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของกรมการจัดหางาน ............................................................................................. 4-10 

บทที่ 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน .............................................................................. 5-1 

5.1 แนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ............... 5-1 

5.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร . 5-5 

ภาคผนวก ............................................................................................................................................ 5-8 

ภาคผนวก ก  สถานภาพด้านมาตรฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และฐานข้อมูล 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ........................................................................................................ ก-1 

ภาคผนวก ข  ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร ในการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนทเศและการสื่อสาร ของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2558 - 2562 .................................................................................................... ข-1 

 

 
 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า iii 

สารบัญรูปภาพ 

 

หน้า 

ภาพที่  1-1  กรรมวิธีการด าเนินงาน (Methodology) ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562 ........................ 1-7 

ภาพที่  1-2  ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2  
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562 ................................................................ 1-8 

ภาพที่  2-1  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรโลก ................................................................... 2-15 

ภาพที่  2-2 แสดงจ านวนแรงงานเคลื่อนย้ายเข้าออกของประเทศอาเซียนในปี 2553 (หน่วย-คน) ..... 2-16 

ภาพที่  2-3  แสดงปิระมิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย จ าแนกตามเพศ ............................ 2-17 

ภาพที่  2-4  แสดงรายการนโยบาย และยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านแรงงาน  
และการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ........................................ 2-27 

ภาพที่  2-5  แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   
(พ.ศ. 2555-2559) ................................................................................................... 2-28 

ภาพที่  2-6  แสดงแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2556 – 2559 ........ 2-37 

ภาพที่  2-7 แสดงรายการนโยบาย และยุทธศาสตร์ส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน .................................................... 2-43 

ภาพที่  2-8  แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ICT2020 Framework ........................................ 2-44 

ภาพที่  2-9 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020 ........... 2-47 

ภาพที่  2-10 แสดงยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ฉบับที่ 3)  ของประเทศไทย พ.ศ.2557–2561 ........................................................ 2-56 

ภาพที่  2-11  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561 ....................... 2-58 

ภาพที่  2-12  แสดงเป้าหมายหลักและผลลัพธ์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 ........................ 2-60 

ภาพที่  2-13  กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 .......................................................................... 2-63 

ภาพที่  2-14  กรอบแนวคิดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ส าหรับการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย .......................................................................... 2-64 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า iv 

ภาพที่  2-15  แสดงวัฎจักรการพัฒนาของเทคโนโลยี (HYPE Cycle) ในงานสัมมนา Gartner 
Emerging Trends 2014 ........................................................................................ 2-84 

ภาพที่  3-1  แสดงโครงสร้างตามกฎกระทรวงแรงงานแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน  รวมกับ
หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้น ................................................................................. 3-2 

ภาพที่  3-2  แสดภาพรวมที่ตั้งส านักงานต่าง ๆ ของหน่วยงานตามโครงสร้างกรมการจัดหางาน .. 3-17 

ภาพที่  3-3  แสดงโครงสร้างการบริหารงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน...... 3-20 

ภาพที่  3-4  แสดงโครงสร้างการบริหารงานด้านของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ ............................. 3-21 

ภาพที่  3-5  แสดงกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน . 3-28 

ภาพที่  3-6  แสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร 
จาก  Current Architecture สู่ Target Architecture ........................................... 3-30 

ภาพที่  3-7  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการจัดหางานในประเทศ ............................... 3-31 

ภาพที่  3-8  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการจัดหางานต่างประเทศ ............................. 3-35 

ภาพที่  3-9  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
และแนะแนวอาชีพ ................................................................................................... 3-38 

ภาพที่  3-10  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางาน .................. 3-41 

ภาพที่  3-11  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ตลาดแรงงาน ........................................................................................................... 3-44 

ภาพที่  3-12  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างาน 
ของคนต่างด้าว ........................................................................................................ 3-47 

ภาพที่  3-13  แสดงรายละเอียดองค์ประกอบระบบงานสนับสนุนเพ่ือการบริหารจัดการของ 
กรมการจัดหางาน .................................................................................................... 3-50 

ภาพที่  3-14  ภาพรวมจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดของกรมการจัดหางาน....... 3-64 

ภาพที่  3-15  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดของกรมการจัดหางาน จ าแนกตาม
ประเภทและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ ........................................................................ 3-65 

ภาพที่  3-16  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง) ............ 3-66 

ภาพที่  3-17  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน   
(ส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่) ....................................................................... 3-66 

ภาพที่  3-18  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคกลาง) ............ 3-67 

ภาพที่  3-19  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคเหนือ) ........... 3-67 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า v 

ภาพที่  3-20  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ....................................................................................... 3-68 

ภาพที่  3-21  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคตะวันตก) ...... 3-68 

ภาพที่  3-22  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคใต้) ................ 3-69 

ภาพที่  3-23  จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ด่าน ตม.) ............. 3-69 

ภาพที่  3-24  โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยของกรมการจัดหางาน 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ......................................................................... 3-73 

ภาพที่  3-25  โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง กรมการจัดหางาน ........................................... 3-76 

ภาพที่  3-26  กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree ................................................................... 3-86 

ภาพที่  4-1  แสดงภาพแนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ........................................................................ 4-2 

ภาพที่  4-2  แสดงภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 ..................................................................................... 4-6 

ภาพที่  5-1  แสดงแบบจ าลอง 7S+2S ในการพัฒนาองค์กรของ McKinsey’s 7Ss ....................... 5-3 

ภาพที่  5-2 แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินกับวัตถุประสงค์การประเมิน 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ .......................................... 5-6 

ภาพที่  5-3  แสดงภาพกรรมวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนแม่บท ICT ...................................................................................... 5-7 

ภาพที่  ข-1 การสัมภาษณ์ นายสุเมธ มโหสถ ................................................................................ ข-2 

ภาพที่  ข-2  การสัมภาษณ์ นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ ....................................................................... ข-3 

ภาพที่  ข-3  การสัมภาษณ์ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ............................................................................. ข-3 

ภาพที่  ข-4  การสัมภาษณ์ นายธีรพล ขุนเมือง .............................................................................. ข-4 

ภาพที่  ข-5  การสัมภาษณ์ นายสมมาตร  อนันต์ธราทรัพย์ ........................................................... ข-4 

ภาพที่  ข-6  การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บรหิารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (1) ........ ข-5 

ภาพที่  ข-7  การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บรหิารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (2) ........ ข-6 

ภาพที่  ข-8  การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บรหิารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (3) ........ ข-6 

ภาพที่  ข-9  การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บรหิารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (4) ......... ข-7 

ภาพที่  ข-10  การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดบัสูงของกรมการจัดหางาน (5) . ข-7 

ภาพที่  ข-11  การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (6) ..... ข-8 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า vi 

ภาพที่  ข-12  รูปภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562” (1) .................. ข-9 

ภาพที่  ข-13  รูปภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562” (2) ................ ข-10 

ภาพที่  ข-14  รูปภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562” (3) ................ ข-10 

ภาพที่  ข-15  รูปภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562” (4) ................ ข-11 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า vii 

สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางที่  2-1  สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน ปี 2556 ............... 2-15 

ตารางที่  2-2  แสดงสรุปจุดเด่นของแต่ละประเทศใน AEC และสาขาอุตสาหกรรมส าคัญล าดับแรก ..... 2-25 

ตารางที่  2-3  แสดงผลการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่เก่ียวข้องกับกรมการจัดหางาน .............................. 2-29 

ตารางที่  2-4  แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์และกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020 ............................................................................. 2-49 

ตารางที่  2-5  แสดงยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2556-2560 ..................................................................................................... 2-65 

ตารางที่  2-6  แสดงรายละเอียดนโยบายและยุทธศาสต์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความสอดคล้องกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านระบบสารสนเทศ 
และการบูรณาการข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการบริหารจัดการ ............................................................................................. 2-77 

ตารางที่  2-7  แสดงรายละเอียดกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ........................................................................................................ 2-80 

ตารางที่  2-8  แสดงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต  
(Technology Trends) ........................................................................................... 2-86 

ตารางที่  2-9  แสดงเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ................. 2-90 

ตารางที่  3-1  อัตราก าลังและจ านวนบุคลากรบรรจุของกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล  
ณ วันที่  5 มิถุนายน 2558 ...................................................................................... 3-16 

ตารางที่  3-2  อัตราก าลังบุคลากรของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน 
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 .................................................................. 3-23 

ตารางที่  3-3  แสดงกระบวนการย่อยในแต่ละกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมการจัดหางาน ....... 3-29 

ตารางที่  3-4  แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางาน 
ในประเทศ ................................................................................................................ 3-32 

ตารางที่  3-5  แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางาน
ต่างประเทศ ............................................................................................................. 3-36 

ตารางที่  3-6  แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกระบวนการส่งเสริม 
การประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ ..................................................................... 3-39 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า viii 

ตารางที่  3-7  แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจ 
และคุ้มครองคนหางาน ............................................................................................ 3-42 

ตารางที่  3-8  แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน .................................................................. 3-45 

ตารางที่  3-9  แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกระบวนการควบคุม 
และจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว ................................................................... 3-48 

ตารางที่  3-10  แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับระบบงานสนับสนุน 
เพ่ือการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน ........................................................... 3-51 

ตารางที่  3-11  สรุปรายการบริการประชาชนของกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล  
ณ เดือนกรกฎาคม 2558 ............................................................................................ 53 

ตารางที่  3-12  สรุปรายการระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ................................................... 57 

ตารางที่  3-13  แสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล  
ณ  วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 .................................................................................. 3-63 

ตารางที่  3-14  แสดงโปรแกรมส าเร็จรูปของกรมการจัดหางานในปัจจุบัน สรุปข้อมูล  
ณ วันที่  15 กรกฎาคม 2558 .................................................................................. 3-70 

ตารางที่  3-15  สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ ............................................ 3-80 

ตารางที่  3-16  ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ................................................. 3-81 

ตารางที่  3-17  การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุกาณ์ฉุกเฉิน .. 3-82 

ตารางที่  3-18  สรุปผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับความต้องการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ........................................................................................ 3-97 

ตารางที่  3-19  จุดแข็งและจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร................................ 3-102 

ตารางที่  3-20  โอกาสและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .............................. 3-111 

ตารางที่  4-1  แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562 ................................................. 4-3 

ตารางที่  4-2  แสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับร่าง) กับยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ........... 4-7 

ตารางที่  4-3   แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.................................................................................................. 4-10 

ตารางที่  4-4  แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.................................................................................................. 4-12 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า ix 

ตารางที่  4-5  แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.................................................................................................. 4-15 

ตารางที่  4-6  แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.................................................................................................. 4-17 

ตารางที่  4-7  แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.................................................................................................. 4-19 

ตารางที่  5-1  แสดงสิ่งควรค านึงเมื่อต้องน าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ......................... 5-4 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562  

 

  หน้า 1-1 

บทท่ี 1 บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจ ากระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 
และการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ผลจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ก าหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ เสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ควบคู่ ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุก ปี  
และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กันยายน 2545 เห็นชอบให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ  
ทุกหน่วยงาน จัดท าและ/หรือ/ปรับ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน  
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ทั้งในด้านสารัตถะ  
และกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะพ.ศ. 2554 -2563 ของประเทศไทย  
(ICT 2020) ซึ่งได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  
ในระยะ 10 ปี  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก  
และเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน น ากรอบนโยบายฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน าส่งร่างแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561 ให้หน่วยงาน
ราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า และ/หรือ ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT (ฉบับที่  3) นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2557 ซึ่งมีผลให้ทุกหน่วยงานต้องทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องด้วย 

แต่เนื่องจากแผนเม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2553–2557  
ได้สิ้นสุดลง ดังนั้นกรมการจัดหางาน โดยศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558–2562 โดยการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 
ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ รวมถึง แผนยุทธศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 
ด้านแรงงาน ได้แก่ แผนแม่บทด้านแรงงาน (2555-2559) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
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แรงงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555-2559 เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังต้องพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง
จะต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ กลไกกระบวนการท างาน  
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถรองรับ
และปรับตัวให้ทันต่อความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ทั้งนี้  เพ่ือให้กรมการจัดหางาน เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริ มการมีงานท า  
คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่เหมาะสมสอดคล้อง สามารถด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับด้านแรงงาน ที่กรมการจัดหางานรับผิดชอบในทุกมิติ ให้บรรลุผลส าเร็จโดยเร็ว ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์  
ได้ด าเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการก าหนดกรอบความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
จากการสัมมนาดังกล่าวได้รับทราบกรอบความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2558-2562 และได้ข้อสรุปกรอบความต้องการของกรมการจัดหางาน 
ประกอบด้วย มีความต้องการให้มีการบริหารจัดการข้อมูลของกรมการจัดหางานอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอน
การท างานของเจ้าหน้าที่  เตรียมการปฏิบั ติงานเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การท างาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อม 
ของก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะต่อไป 

 

1.2 ผลลัพธ์ที่ได้รับ 

ผลลัพธ์ที่ ได้รับจากการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ฉบับที่  2  
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558–2562 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ดังแสดงรายละอียดต่อไปนี้ 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. กรมการจั ดหางานมี แผนแม่บทเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 

2. ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น มี แ ผ น เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ 
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมการจัดหางาน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 – 2562 

3. กรมการจั ดหางานมี รายงานบทสรุปผู้ บริหา 

1. กรมการจัดหางานสามารถน าแผนแม่บทฯ และแผน 
เชิงปฏิบัติการฯ มาใช้พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาล  กระทรวงแรงงาน และผู้ บ ริห ารระดับสู ง 
ของกรมการจัดหางาน ตลอดจนภารกิจหลักและ
สนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
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ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

รส าหรั บแผนแม่ บท เทคโน โลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่  2  
พ.ศ. 2558 – 2562 

4. กรมการจัดหางานมีรายงานสรุปผลการส ารวจ และ
วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน (As-Is Analysis) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการ
จัดหางาน ประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ 
(Software Application) ระบบการบริหารจัดการ
ด้าน ICT เป็นต้น 

2. กรมการจัดหางานสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้สนับสนุนและยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน 
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก  
และรวดเร็ว 

3. กรมการจัดหางานสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้เพื่อความโปร่งใสในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กรมการจัดหางานสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการทุกระดับ 

5. กรมการจัดหางานสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ขององค์กร เช่น การพัฒนาระบบงาน การจัดเก็บข้อมูล 
และการบูรณาการและเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

6. กรมการจัดหางานสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้พัฒ นาและ เพิ่ มศั กยภ าพบุ คลากรทุ ก ระดั บ  
เพื่อตอบสนองต่อภารกิจหลักและสนับสนุนขององค์กร 
ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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1.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 

1.3.1 ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 

1.3.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกก าหนดไว้ 

1.3.3 กลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุน
ตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพ 
และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทุกระดับทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ปัจจัยเชิงองค์กร ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ และปัจจัย 
เชิงการปฏิบัติงานโครงการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยเชิงองคก์ร ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ ปัจจัยเชิงการปฏิบัติงานโครงการ 

1. ผู้น าองค์กร 

2. การสื่อสารภายในองค์กร 

3. การมี ส่ วน ร่ วมของบุ ค ล ากร
ภายในองค์กร 

4. ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ ง เป้ า ห ม า ย 
ของโครงการกับองค์กร 

1. ขอบเขตของโครงการ 

2. แผนงานโดยละเอียด 

3. การควบคุมและตดิตาม 
ความคืบหน้าของโครงการ 

4. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5. ความน่าเชื่อถือ  
และการบูรณาการระบบ 

1. วิธีก ารปฏิ บั ติ งานของที ม งาน 
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

2. การท างานข้ามสายงานของทีมงาน
ในโครงการ 

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลของทีมงาน 

4. การอบรมที่เพียงพอของทีมงาน 

ที่มาข้อมูล ผลงานวิจัยของนาย อเนก พงษ์ศิริ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 
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ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถประมวลค าอธิบาย
ความหมาย ดังนี้ 

1. ปัจจัยเชิงองค์กร ได้แก ่

1.1 ผู้น าองค์กร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ตลอดระยะเวลา
การด าเนินงานโครงการ เช่น งบประมาณ เครื่องมือ และบุคลากร เป็นต้น 

1.2 การสื่อสาร หมายถึง ผู้ด าเนินงานโครงการต้องมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งหมดมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการจนเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
และเกิดเป็นความร่วมมือ 

1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร หมายถึง การด าเนินงานโครงการบางครั้งต้องอาศัยการมีส่วนร่วม  
ของบุคลากรภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้น 

1.4 ความสอดคล้องเป้าหมายของโครงการกับองค์กร หมายถึง การระบุเป้าหมายโครงการต้องมีความชัดเจน  
และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นถึงความส าคัญของโครงการ 

2. ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ ได้แก ่

2 .1  ขอบ เขตของโครงการ  หมายถึ ง  สิ่ งที่ ต้ อ งด า เนิ นการมี ความ ชัด เจน  และสามารถน า ไปปฏิ บั ติ ได้  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

2.2 แผนงานโดยละเอียด หมายถึง การจัดท าแผนขั้นตอนการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุวิธีการ กิจกรรม ระยะเวลา  
และผู้รับผิดชอบ ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการ 

2.3 คุณลักษณะของทีมงาน หมายถึง การสรรหาและก าหนดคุณสมบัติของคณะท างาน โดยเฉพาะต้องมีความรับผิดชอบ 
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 

2.4 การควบคุมและติดตามความคืบหน้าของโครงการ หมายถึง การวางแผนในการควบคุมและติดตามความคืบหน้า  
ของโครงการ โดยมีการก าหนดให้ทีมงานต้องรายงานผลเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่วางไว ้

2.5  การใช้ เทค โน โลยีที่ เหมาะสม  หมายถึ ง การ เลื อกใช้ เทคโน โลยีที่ เหมาะสมและสามารถสนับสนุ น  
การด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การติดต่อสื่อสารด้วยโปรแกรม Line  
หรือ การแชร์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Dropbox เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

2.6 ความน่าเช่ือถือและการบูรณาการระบบ หมายถึง ความน่าเช่ือถือของระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการ  
เช่น ระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น โดยมีการบูรณาระบบเหล่านี้เข้าด้วยกัน  
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทีมงานทุกคน 
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3. ปัจจัยเชิงการปฏิบัติงานโครงการ ได้แก ่

3.1 วิธีการปฏิบัติงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การก าหนดวิธีการปฏิบัติงานของทีมงาน จะต้องไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

3.   ปัจจัยเชิงการปฏิบัติงานโครงการ ได้แก่ 

3 .2  ก ารท า งาน ข้ า ม ส าย งาน ข อ งที ม งาน ใน โค ร งก าร  ห ม าย ถึ ง  ก ารด า เนิ น งาน โค ร งก า รบ างค รั้ ง  
อาจประสบปัญหาเรื่องบุคลากรเจ็บป่วย หรือขาดแคลน ดังนั้นบุคลากรที่มีอยู่จะต้องสามารถปฏิบัติทดแทนกันได้ 

3 .3  การแลก เป ลี่ ยนข้อมู ลของที ม งาน  หมายถึ ง  การก าหนดมาตรฐาน ข้อมู ลที่ ใ ช้ ในการแลก เป ลี่ ยน  
ระหว่างทีมงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงานโครงการ 

3.4 การอบรมที่เพียงพอของทีมงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ให้กับทีมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอย่าง
ประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 

 

1.5 แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมวิธีการด าเนินงาน (Methodology) ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562 ได้ประยุทธ์และใช้แนวคิดตามหลักการในการจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยเป็นการก าหนดแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ  
ซึ่งกรรมวิธีในการด าเนินงานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันนี้จะเป็นไป 
ในแนวทางของการบูรณาการจากข้อมูลและความต้องการใน 2 ด้าน ประกอบด้วยการศึกษา 2 แนวทางคือ 

1) แนวทางแบบมุ่งเน้นความต้องการใช้ข้อมูล (Demand-Driven Approach หรือ Top-
Down Approach) 

ศึกษาจากภาพรวมขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร พันธกิจต่างๆ  
รวมถึงความคาดหวัง หรือความต้องการจากผู้บริหารขององค์กร 

2) แน วท างแบ บ มุ่ ง เน้ น ข้ อมู ล จ าก ระบ บ งาน ปั จ จุ บั น  (Supply-Driven Approach  
หรือ Bottom-Up Approach) 

การศึกษาถึงความต้องการใช้งานในระดับผู้ปฏิบัติ เพ่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ความต้องการจากผู้ใช้งานทั้งในด้านข้อมูล ระบบงาน บุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ใช้งาน
ในปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน 
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ทั้งนี้  กรรมวิธีในการด าเนินงานนี้จะสอดคล้องตามหลักการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture: EA) ด้วย ซึ่งในขั้นตอนต่างๆ ที่ส าคัญสามารถแสดงได้ดังรูปภาพที่ 1-1 

 
ภาพที่  1-1 กรรมวิธีการด าเนินงาน (Methodology) ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562 

แผนแม่บท ICT ของ
กระทรวงแรงงาน 
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โดยสรุปจากภาพที่ 1-1 สามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ 
และจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีระบบและเป็นแบบแผน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1.การรวบรวมข้อมูล 
2.การวิเคราะห์และประเมินผล และ การยกร่างและจัดท าแผนแม่บทฯ โดยมีรายละเอียดดังแสดง  
ในรูปภาพที ่1-2 

 
ภาพที่  1-2 ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562 

จากภาพที่ 1-2 สามารถสรุปรายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ดังนี้ 
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1.1.1 การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1) การรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารนโยบาย บริบทองค์กร และยุทธศาสตร์
ส าคัญต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างเช่น 

1.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 

1.2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

1.3) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 
ของประเทศไทย (ICT2020) 

1.4) (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่  3)  
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 

1.5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020 

1.6) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 (ASEAN 
ICT Masterplan 2015) 

1.7) แผนแม่บทด้านแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 - 2559 

1.8) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 - 2559 

1.9) (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 – 2561 

1.10) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน  
พ.ศ. 2557 – 2560 

1.11) กฎหมายต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางาน 

2) การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูง บุคลากร  
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น 

2.1) นโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน 

2.2) ปัญหา อุปสรรค ในการใช้ เทคโนโลยีสารสน เทศเพ่ือสนับสนุน 
ในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
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2.3) ความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนในการด าเนินงาน
ในอนาคต 

3) การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น 

3.1) สถานภาพปัจจุบัน ในการด าเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

4) การรวบรวมข้อมูลจากประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ตัวอย่างเช่น 

4.1) การประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูง 
ของกรมการจัดหางาน 

4.2) การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น (SWOT Analysis) ของกรมการจัดหางาน 

1.1.2 การวิเคราะห์ และประเมินผล ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการวิเคราะห์เชิงบรรยาย  
เพ่ือสรุปผลเนื้อหา หรือบริบทต่าง ๆ ที่ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสารต่าง ๆ 

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันเพ่ือสรุปสถานภาพ ประเด็นปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย และโอกาส
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ของกรมการจัดหางาน 

3) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน 
และประเด็นส าคัญในอนาคตที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวอย่างเช่น ความต้องการแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

4) การวิ เคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นการวิ เคราะห์ช่องว่างระหว่าง
สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ต่อการตอบสนองสถานการณ์
แรงงาน และความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 

5) การประเมินผลเชิงนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นการประเมินผลสถานภาพ
ปัจจุบัน  และความต้องการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
ตลอดจนช่องว่างเชิงนโยบายที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ผ่านมายังไม่ตอบสนองต่อการด าเนินงาน 
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1.1.3 การยกร่าง และจัดท าแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 

1) การยกร่ าง  และจั ดท าแผนแม่ บทฯ  โดยผ่ านกระบวนการมี ส่ วน ร่ วม 
(Participatory Approach) ได้แก่ 

1.1) การก าหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

1.2) การยกร่างแผนแม่บทฯ โดยการระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรมการจัดหางาน 

1.3) การตรวจสอบร่างแผนแม่บทฯ โดยการท าประชาพิจารณ์ 

1.4) การทบทวนและปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนแม่บทฯ 
ฉบับสมบูรณ์  

2) เผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นการน าเสนอแผนแม่บทฯ ต่อสาธารณะ โดยการเผยแพร่
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงาน และกรมการจัดหางาน  
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1.6 โครงสร้างของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562 
ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระที่ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย บริบทองค์กร และยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน การก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2558 - 2562 ตลอดจนการบริหารจัดการ 
และการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง
ของแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้ 

ชื่อบท อธิบายขอบเขตเนื้อหา 

บ ทที่  2 การวิ เค ราะห์ บ ริ บ ท 
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง  ทิ ศ ท า ง 
การพัฒนา นโยบายยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ส ารส น เท ศ แ ล ะ ก ารสื่ อ ส าร 
ของกรมการจัดหางาน 

เนื้อหาประกอบด้วย สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ บริบท  
และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางาน ประกอบด้วย 

1) บริบท และสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงจากภายนอกกรมการจัดหางาน 
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านแรงงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

2) นโยบายและยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านแรงงานของกระทรวงแรงงาน  
และกรมการจัดหางาน 

3) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย และประชาคมอาเซียน 

4) กฎหมายต่างๆ ที่ มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่ อสาร 
ของกรมการจัดหางาน 

5) แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 

บทที่ 3 สถานภาพปัจจุบันด้าน
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ 
การสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

เนื้ อหาประกอบด้ วย สรุปผลการศึ กษาและวิ เคราะห์ สถานภาพปั จจุ บั น 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน  
ตลอดจนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

บทที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

เนื้อหาประกอบด้วย วิสัยัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  
และ แผนงาน/โครงการ ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางาน 

บ ท ที่  5  ก ารบ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
และการติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล 

เนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ชื่อบท อธิบายขอบเขตเนื้อหา 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

ภาคผนวก ภาคผนวก ก แสดงสถานภาพด้านมาตรฐานข้อมูลโครงสร้างข้อมูล และฐานข้อมูล 
ที่มีอยู่ ในปัจจุบันภาคผนวก ข แสดงประมวลภาพกิจกรรมการมี ส่วนร่วม 
ของผู้บริหารระดับสูง บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการจัดหางาน  
ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  ฉบับที่  2  
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562 
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บทท่ี 2 บทวิเคราะหน์โยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกรมการจัดหางาน 

 

บทนี้จะเป็นการน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย บริบท
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญที่ เกี่ยวข้อง 
กับกรมการจัดหางาน นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวข้อง 
กับกรมการจัดหางาน กฎหมายต่างๆ ที่ มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
ของกรมการจัดหางาน และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology 
Trends) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
ในช่วงระยะ พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.1 บริบทการเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลก 

จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ (World Population Prospects : The 2012 Revision) 
พบว่า ในปี 2556 ประชากรโลกมีทั้งสิ้น 7.2 พันล้านคน โดยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 8.1 พันล้านคน ในปี 2578  
และเพ่ิมขึ้นเป็น 9.6 และ 10.9 พันล้านคนในปี  2593 และ 2643 ตามล าดับ โดยในช่วงปี  2593  
ประชากรโลกจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75.6 ปี (ปี 2553 มีอายุเฉลี่ยเพียง 67.6 ปี) โดยเพศชายจะมีอายุขัย
เฉลี่ย 73.3 ปี ต่ ากว่าประชากรเพศหญิง ซึ่งจะมีอายุคาดเฉลี่ย 77.9 ปี จากการลดลงของอัตราการตาย 
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสาธารณสุข ท าให้อายุขัยเฉลี่ย 
ของประชากรโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างประชากรโลกจะมีประชากรสูงอายุเป็นสัดส่วน 
ที่สูงกว่าประชากรวัยเด็ก โดยมีผลกระทบ คือ วัยท างานที่จะต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงวัยจะต้องแบกรับภาระ
หนักขึ้น แต่เดิมในปี 2493 คนในวัยท างาน 12 คน จะดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2543 สัดส่วนคนในวัยท างาน
ลดลงเป็น 9 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน และในปี 2593 คนท างาน 4 คนจะต้องดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งสามารถ
แสดงภาพแนวโน้มจ านวนประชากรโลก ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-1 

สภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว เป็นในลักษณะเดียวกันกับสถานการณ์
โครงสร้างประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียน โดยประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีสัดส่วนประชากรเด็กมากที่สุด ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนามมีวัยแรงงาน
มากที่สุด ส่วนประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าบางประเทศ
ในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ดังตารางที่ 2-1 
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ภาพที่  2-1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรโลก 

ตารางท่ี  2-1 สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน ป  2556 
ประเทศ ประชากร 

(ล้านคน) 
โครงสร้างประชากร(ร้อยละ) 

ต่ ากว่า 15 ป  15-64 ป  65 ป ขึ้นไป 
บรูไน 0.42 25.3 70.7 4.0 
กัมพูชา 15.14 30.1 65.7 4.2 
อินโดนีเซีย 249.87 26.1 68.1 5.8 
ลาว 6.77 32.1 63.9 4.0 
มาเลเซีย 29.72 29.1 65.6 5.3 
เมียนมาร ์ 53.26 24.4 70.3 5.4 
ฟิลิบปินส ์ 98.39 34.3 61.8 3.8 
สิงคโปร ์ 5.51 15.6 73.9 10.5 
ไทย 64.62 18.7 71.4 9.9 
เวียดนาม 91.68 22.8 71.1 6.1 
รวม 615.37 26.2 67.9 5.9 
ที่มาข้อมูล: World Population Prospect, the 2013 Revision, United Nations และผลการคาดประมาณ
ประชากรไทย พ.ศ.2553-2583 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 555.  
อ้างจาก สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, มาลี สันภูวรรณ,์ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล 
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การที่ โครงสร้างประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไป มีผู้ สู งอายุ เพ่ิมขึ้นแต่ เด็กเกิดใหม่ลดลง 
ท าให้มีแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง ส่งผลให้แรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุที่มีจ านวน
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของคนวัยท างาน ท าให้ภาครัฐต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม ขณะที่ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานเป็นประเด็นที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพ่ือดูแลสังคมสูงอายุของอาเซียนจึงเป็นประเด็นท้าทายที่ทุกประเทศ
ต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ เพ่ือไม่ให้ติดหล่มข้อจ ากัดด้านทุนมนุษย์และความเสี่ยงจากการล้มละลาย
ทางการคลังในการดูแลประชากรสูงวัย รวมถึงการมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

การเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศในอาเซียน ในปี 2553 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-2 สามารถ
จ าแนกเป็นประเทศผู้น าเข้าแรงงาน และผู้ส่ งออกแรงงาน โดยประเทศที่น าเข้าแรงงานมากที่ สุ ด  
คือ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 2.4 ล้ านคน รองลงมาเป็น ประเทศสิ งคโปร์  จ านวน 2.0 ล้ านคน  
และประเทศไทย จ านวน 1.2 ล้านคน เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงท าให้มีความต้องการแรงงาน
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับประเทศเหล่านี้มีระดับค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง ซึ่งรวมถึงระดับค่าจ้าง เงินเดือน 
ผลประโยชน์ตอบแทน และโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

ขณะเดียวกัน ประเทศที่ส่งออกแรงงานมากท่ีสุด คือ ประเทศฟิลิปปินส์ จ านวน 4.3 ล้านคน 
รองลงมาเป็ นประเทศอินโดนี เซี ย จ านวน 2.5 ล้ านคน ประเทศเวียดนาม จ านวน 2.2 ล้ านคน  
ประเทศเมียนมาร์ จ านวน 5.1 แสนคน ประเทศกัมพูชา จ านวน 3.5 แสนคน และสปป.ลาว จ านวน 3.7 แสนคน 
ทั้งนี้ มีจ านวนแรงงานที่เคลื่อนย้าย-เข้าออก รวมทั้งสิ้นประมาณ 19.5 ล้านคน โดยมีการเคลื่อนย้ายออกไป
ท างานต่างประเทศประมาณ 12.8 ล้านคน มากกว่าการเคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในประเทศประมาณ 6.7 ล้านคน 

 
ภาพที่  2-2 แสดงจ านวนแรงงานเคลื่อนย้ายเข้าออกของประเทศอาเซียนในปี 2553 (หน่วย-คน) 

ที่มาข้อมูล : The world Bank, The migration and Remittances Factbook 2011 อ้างจาก รายงานฉบับสมบรูณ์ 
โครงการเตรยีมการรองรับการเคลือ่นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2555  
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ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมาช้านาน โดยประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว 
ซึ่งการคาดประมาณประชากรไทยในช่วงปี 2553-2583 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ในปี 2553 ประชากรไทยมีจ านวน 63.8 ล้านคน และจะเพ่ิมขึ้นสูงสุด 
66.4 ล้านคนในปี 2569 หลังจากนั้น จะมีจ านวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือ 63.9  ล้านคน 
ในปี 2583 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-3 โดยพบว่า ใน 30 ปีข้างหน้าหรือปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป เป็นจ านวนสูงถึง 20.5 ล้านคน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 ของประชากรไทยทั้งหมด  
แต่จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.2 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีประชากรวัยแรงงาน 
42.9 ล้านคน หรือลดลง 7.8 ล้านคน ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีจ านวนลดลงเช่นกัน จาก 12.0 ล้านคน
ในปี 2557 เป็น 8.2 ล้านคน ในปี 2583  

นอกจากนี้ ประชากรเพศหญิงจะมีจ านวนมากกว่าเพศชายเกือบ 2 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าในอนาคตผู้หญิงจะเป็นก าลังแรงงานส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ รวมถึงภาระ 
ของประชากรวัยแรงงานที่ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น  โดยในปี 2513 ผู้สูงอายุ 1 คน  
ถูกแบกรับด้วยประชากรวัยแรงงานถึง 10 คน แต่ในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คน ที่มีศักยภาพ 
ในการเกื้อหนุนหรือแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงาน  
เพียง 1.7 คน ในการแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน 

 
ภาพที่  2-3 แสดงปิระมิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย จ าแนกตามเพศ 

ที่มาข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนมิถุนายน 2558 
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2.1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยในปี  2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เพราะมีข้อจ ากัด 
ด้านการเติบโตจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปีเศรษฐกิจไทย 
ไม่ขยายตัวเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด า เนินงานบางส่วนของภาครัฐ 
และความเชื่อมั่นของครัวเรือนธุรกิจ  รวมทั้งนักท่องเที่ยว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 
ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ 
การส่งออกสินค้ายังฟ้ืนตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งไทย  
มีข้อจ ากัดด้านการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึง ชะลอการผลิต 
และการลงทุนใหม่ออกไป 

นอกจากนั้ น  ในช่ ว งที่ ผ่ านมาด้ วยจ าน วนประชากรที่ เ พ่ิ มสู งขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง  
และการมีประชากรวัยแรงงานจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้น 
(Labor Intensive Industry) ท าให้เป็นประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง แต่ในอนาคตการขับเคลื่อน
ประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง หรือแม้แต่การคงอัตราการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในระดับเดิมภายใต้สังคมที่ เต็มไปด้วยผู้สูงวัย อาจเป็นไปได้ยาก  
หากประเทศไทยยังมีโครงสร้างการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และไม่ จูงใจต่อการพัฒนา
ก าลังคนให้มีผลิตภาพเพ่ิมมากขึ้น และท าให้แรงงานไทยติดอยู่ในวงจรของแรงงานทักษะต่ าที่มีค่าจ้าง
แรงงานต่ า มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูประชากรทุกช่วงวัย และเป็นหลักประกันความมั่นคงยามชราภาพ 

2.1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ 

ทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2560-2575 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลง  
ของสถานการณ์โลกและประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างประชากร ด้านโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และด้านโครงสร้างการเมืองการปกครอง  
พบว่าบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ส่งผลทั้งด้านดี และด้านลบต่อประเทศไทย ดังนี้ 

1) ผลกระทบด้านดีต่อประเทศไทย 

มีประชากรของอาเซียนเพ่ิมขึ้นเกือบ 10 เท่าของไทยหรือ 600 ล้านคนเป็นแหล่งอุปสงค ์
ขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งในโลก 

สามารถเคลื่อนย้ายสถานประกอบการไปหาแหล่งค่าจ้างถูกกว่าไทยเกือบ 8 ประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้องใช้แรงงานเข้มข้น 

สามารถคัดเลือกผู้ท างานในสาขาวิชาชีพชั้นสูงได้สะดวกและมีทางเลือกมากขึ้น 
จากการเปิดเสรีแรงงาน 
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ก าลั งแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือสามารถหาแหล่งจ้างงานใหม่ได้กว้ างขวาง 
ในกลุ่มอาเซียน 

มีช่องทางแข่งขันที่ยุติธรรมมากขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้กฎกติกาข้อตกลงในหมู่ประเทศ
อาเซียนด้วยกัน 

ถูกบังคับให้ตื่นตัวและปรับตัวเพ่ือรองรับการแข่งขันในทุกรูปแบบที่เข้มข้นขึ้น 

2) ผลกระทบด้านลบต่อประเทศไทย 

ธุรกิจจะมีการแข่งขันมากขึ้นจ าเป็นจะต้องใช้ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ 
ที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น 

ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจเพ่ือให้ต้นทุน
สินค้าและบริการอยู่ในระดับต่ าพอที่จะแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน  

ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจรวมตัวกันเป็นกลุ่มธุรกิจ (Cluster) 
มากขึ้นเพ่ือช่วยเหลือธุรกิจไทยด้วยกัน  

ผู้ประกอบการที่ปรับตัวให้มีความเป็นนานาชาติไม่ได้อาจจะต้องเลิกกิจการ  

 

2.1.4 บริบทจากองค์ระหว่างประเทศ 

1) อนุ สั ญ ญ าอ งค์ ก า รแ รงงาน ระห ว่ า งป ระ เท ศ  ( International Labour 
Organization: ILO) 

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) 
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) พร้อมกับสันนิบาตชาติภายใต้สนธิสัญญาแวร์ชาย โดยต้องการ  
ให้รัฐบาล และนายจ้าง และสหภาพแรงงานร่วมกันสร้างความยุติธรรมในสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี  
ให้เกิดขึ้นในโลก ต่อมาเมื่อมีการยกเลิกสันนิบาตชาติแล้วก็ได้กลายเป็นทบวงการช านัญพิเศษองค์การแรก
ของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) 

สมาชิกก่อตั้ งองค์การเดิมมี  42 ประเทศ ซึ่ งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ ง 
ที่ร่วมก่อตั้งด้วย ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีประเทศสมาชิกจ านวน 186 ประเทศ และในฐานะประเทศ
สมาชิก ประเทศไทยต้องจ่ายค่าบ ารุงสมาชิกองค์กร โดยในปี  2558 ประเทศไทยจ่ายค่าบ ารุง  
เป็นจ านวนเงิน 908,416 สวิสฟรังก์ เพ่ือสมทบเป็นงบประมาณด าเนินงานขององค์กร 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีการด าเนินงานโดยผ่านเครื่องมือที่ส าคัญ 
ได้แก่ “ตราสารหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ” ซึ่งปรากฏในรูปแบบ 
ของอนุสัญญา พิธีสารและข้อแนะ” โดยที่ประชุมใหญ่ประจ าปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
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(จัดในเดือนมิถุนายนของทุกปี) ซึ่งเป็นเวทีการประชุมของผู้แทนรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างจากประเทศ
สมาชิกท้ังหมด มีหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศดังกล่าว 

- อนุสัญญา (Convention) เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เมื่อประเทศสมาชิก
ได้ให้สัตยาบันแล้วก็ผูกพันตนเองที่จะต้องปฏิบัติตามบัญญัติและเงื่อนไขของอนุสัญญา ซึ่ง ILO  
จะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

- พิธีสาร (Protocol) เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ขยายความของอนุสัญญา
หลัก และมีผลผูกพันทางกฎหมายเฉพาะประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบัน 

- ข้อแนะ (Recommendation) เป็นส่วนขยายอนุสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับปัญหา
บางอย่ างมี ลักษณ ะเหมื อนแนวทางปฏิบั ติ  ซึ่ งไม่มี พั นธกรณี เป็ นทางการเหมือน อนุสัญ ญ า  
และไม่ต้องมีการให้สัตยาบัน 

ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 มีอนุสัญญา 189 ฉบับ และข้อแนะ 204 ฉบับ (โดยข้อแนะ 
ฉบั บล่ าสุ ดที่ ได้ รับการรับ รองจากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ฯ  สมั ยที่  104  ได้ แก่  ข้ อแนะฉบั บที่  204  
ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ ค.ศ. 2015) ทั้งนี้ มาตรฐานแรงงาน 
ระหว่างประเทศท้ังสามประเภทแบ่งเป็น 23 หมวด (Subjects) ดังนี้ 

หมวด 1 เสรีภาพของสหภาพ การร่วมเจรจาต่อรองร่วม และแรงงานสัมพันธ์  (Freedom of 
association, collective bargaining, and industrial relations) 

หมวด 2 แรงงานบังคับ (Forced labour) 

หมวด 3  การขจัดการใช้แรงงานเด็ก และการคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์ (Elimination of child labour 
and protection of children and young persons) 

หมวด 4 โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (Equality of opportunity and treatment) 

หมวด 5 การร่วมปรึกษาหารือไตรภาคี (Tripartite consultation) 

หมวด 6 การบริหารแรงงานและการตรวจแรงงาน (Labour Administration and Inspection) 

หมวด 7 การส่งเสริมและนโยบายการจ้างงาน (Employment policy and promotion) 

หมวด 8 การฝึกอบรมและการแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance and training) 

หมวด 9 ความม่ันคงในการจ้างงาน (Employment security) 

หมวด 10 ค่าจ้าง (Wages) 

หมวด 11 เวลาการท างาน (Working time) 

หมวด 12 ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน (Occupational safety and health) 
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หมวด 13 การประกันสังคม (Social security) 

หมวด 14 การคุ้มครองความเป็นมารดา(Maternity protection) 

หมวด 15 นโยบายทางสังคม (Social policy) 

หมวด 16 แรงงานข้ามชาติ (Migrant workers) 

หมวด 17 เอชไปวีและโรคเอดส์ (HIV and AIDS) 

หมวด 18 คนประจ าเรือ (Seafarers) 

หมวด 19 คนงานประมง (Fishers) 

หมวด 20 คนงานท่าเรือ (Dockworkers) 

หมวด 21 ชนพื้นเมืองและชนเผ่า(Indigenous and tribal peoples) 

หมวด 22 ประเภทเฉพาะของคนงาน(Specific categories of workers) 

หมวด 23 อนุสัญญาการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบท (Final Articles Revision Conventions)) 

 

จากการเป็นสมาชิกของ ILO ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามธรรมนูญของ ILO  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ได้แก่ 

1. ปฏิบัติตามมาตรา 19 คือ การน าอนุสัญญาและข้อแนะซึ่งตราโดยที่ประชุมใหญ่
ของ ILO แต่ละสมัยการประชุมเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือรับทราบ และจัดท ารายงานอนุสัญญาที่มิได้  
ให้สัตยาบันตามที่ได้รับการร้องขอจากส านักงาน ILO 

2. ปฏิบัติตามมาตรา 22 คือ จั ดท ารายงานความก้าวหน้ าในการปฏิบัติ 
ตามอนุสัญญาที่ประเทศได้ให้สัตยาบัน 

3. ปฏิบัติตามมาตรา 23 คือ น าเสนอรายงานตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้องค์การ
นายจ้างและองค์การลูกจ้างทราบ 

ในปัจจุบันประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
จ านวน 15 ฉบับ บอกเลิก 1 ฉบับ จึงมีผลใช้บังคับ 14 ฉบับ ดังนี้ 

 

อนุสัญญาที่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย 

1. อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ (ภาคอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1921  
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511) (อนุสัญญาวิชาการ) 
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2. อนุสัญญาฉบับที่  19 ว่าด้วยการปฏิบัติที่ เท่าเทียมกัน (เงินทดแทนกรณีประสบอุบัติ เหตุ )  
ค.ศ. 1925 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511) (อนุสัญญาวิชาการ) 

3. อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้าวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512) 
(อนุสัญญาพ้ืนฐาน) 

4. อนุสัญญาฉบับที่  80 ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญั ติท้ายบท ค.ศ. 1946 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม 2490) 

5. อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการบริการจัดหางาน ค.ศ. 1948 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512) 
(อนุสัญญาวิชาการ) 

6. อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน ค.ศ. 1951 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542) 
(อนุสัญญาพ้ืนฐาน) 

7. อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการยกเลิกการลงโทษอาญา (คนงานพื้นเมือง) ค.ศ. 1955 (ให้สัตยาบัน 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2507) (สถานะของอนุสัญญา Shelved Convention) (อนุสัญญาวิชาการ) 

8. อนุสัญญาฉบับที่  105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบั งคับ ค.ศ. 1957 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 
2 ธันวาคม 2512) (อนุสัญญาพ้ืนฐาน) 

9. อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบท ค.ศ. 1961 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่  
24 กันยายน 2512) 

10. อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการมีงานท า ค.ศ. 1964 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2512) (อนุสัญญาเร่งด่วน) 

11. อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ าหนักสูงสุด ค.ศ. 1967 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512) 
(อนุสัญญาวิชาการ) 

12. อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ า ค.ศ. 1973 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547) 
(อนุสัญญาพ้ืนฐาน) 

13. อนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่าด้วยการพ้ืนฟูด้านการฝึกอาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ) ค.ศ. 1983 
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550) (อนุสัญญาวิชาการ) 

14. อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ค.ศ. 1999 (ให้สัตยาบัน  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544) (อนุสัญญาพ้ืนฐาน) 
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อนุสัญญาที่บอกเลิก 

อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุขั้นต่ า (งานใต้ดิน) ค.ศ. 1965 (บอกเลิกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2547) เนื่องจากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 138 จึงมีผลให้บอกเลิกอนุสัญญาฉบับที่ 123  
โดยอัตโนมัติ 

เมื่อประเทศสมาชิกตัดสินใจที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้ว อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้หลังวันที่ 
ให้สัตยาบันไปแล้ว 12 เดือน โดยพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การจัดท ารายงาน  
การปฏิบัติตามอนุสัญญาในทุกๆ สามปี ส าหรับอนุสัญญาพ้ืนฐาน (จ านวน 8 ฉบับ ซึ่งประเทศไทย  
ให้สัตยาบันจ านวน 5 ฉบับ) อนุสัญญาเร่งด่วน (จ านวน 4 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันจ านวน 1 ฉบับ)  
และทุกๆ ห้าปีส าหรับอนุสัญญาวิชาการ (จ านวน 177 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันจ านวน 8 ฉบับ) 
(ท่ีมาข้อมูล กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC)1 

ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ 
ประเทศสปป.ลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิ งคโปร์  ประเทศอินโดนี เซี ย  
ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศกัมพูชา และประเทศบรูไน ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ งประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) ค าขวัญของอาเซี ยน คื อ “ One Vision, One Identity, One Community.” 
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ (1) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC)  (2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-
Cultural Pillar) (3) ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (Political and Security Pillar) ต่อมาได้มีการยกระดับ
ความร่วมมือของอาเซียนเข้ าสู่ มิติ ใหม่ ในการสร้างประชาคมมาจากการจัดท าปฏิญญาอาเซียน  
(ASEAN Charter) ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ เลื่อนก าหนดเป้าหมายการจัดตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone ซึ่ งจะท าให้มีผลประโยชน์  มีอ านาจ 
ในการต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น ส าหรับสินค้าจะมียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศจะขอไว้ 
ไม่ลดภาษีน าเข้า เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว2 นอกจากนี้ยังมีการก าหนดจุดเด่นให้แต่ละประเทศใน AEC ดังนี้ 
(1) ประเทศเมียนมาร์ เด่นในด้านสาขาเกษตรและประมง (2) ประเทศมาเลเซีย เด่นในด้านสาขาผลิตภัณฑ์
ยาง และสาขาสิ่ งทอ (3) ประเทศอินโดนี เซีย เด่นในด้านสาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ ไม้  

                                           
1 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (ม.ป.ป.)  ความเป็นมาของอาเซียน.  สืบค้นจาก http://www.thai-
aec.com/file/asean-history.pdf 
AEC คืออะไร. สืบค้นจาก http://www.thai-aec.com/41 
2 รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List:SL) http://www.thai-aec.com/file/sensitive-list.pdf 

http://www.thai-aec.com/file/asean-history.pdf
http://www.thai-aec.com/file/asean-history.pdf
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(4) ประเทศฟิลิปปินส์ เด่นในด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (5) ประเทศสิงคโปร์ เด่นในด้านสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาสุขภาพ และ (6) ประเทศไทย เด่นด้านสาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน 

อาเซียนได้จัดท าพิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 
เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซ่ึงประกอบด้วยแผนงาน
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมาย 
ในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้าเพ่ือสร้างพันธสัญญา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

2.1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

อาเซียนได้ก าหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความส าคัญ  
ล าดับแรก อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล แรงงานฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญ และเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งของกลไกสถาบันในอาเซียน โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันด าเนินมาตรการต่าง ๆ  
ที่ จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของอาเซียน ได้แก่  (1) ยกเลิกภาษีศุลกากรให้หมดไป  
(2) ทยอยยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (3) ปรับประสานพิธีการด้านศุลกากรให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรม เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี นักลงทุนอาเซียน 
สามารถลงทุนได้อย่างเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น  

การเป็นตลาดและฐานะการผลิตเดียวกันของอาเซียนมี 5 องค์ประกอบหลัก 
คือ (1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี (3) การเคลื่อนย้านการลงทุนเสรี  
(4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น และ (5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี  

2.2) การเป็นภูมิภาคทีม่ีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุ่งเรือง  
และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน มี  6 องค์ประกอบหลัก  
ได้แก่ (1) นโยบายการแข่งขัน (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR)  
(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะน ากฎหมายและนโยบายการแข่งขัน 
มาบังคับใช้ภายในประเทศ เพ่ือท าให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการแข่งขัน  
ของภาคธุรกิจที่เป็นธรรม น าไปสู่การเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว 
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2.3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (2) ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for 
ASEAN Integration: IAI) ความริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับ SME 
และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ให้สามารถด าเนินการ 
ตามพันธกรณีและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน รวมทั้งเพ่ือให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

2.4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
อาเซียนอยู่ ในท่ ามกลางสภาพแวดล้อมที่ มี การเชื่ อมต่อระหว่างกัน 

และมีเครือข่ายกับโลกสูง โดยมีตลาดที่พ่ึงพากันและอุตสหกรรมระดับโลก ดังนั้น เพ่ือให้ภาคธุรกิจ  
ของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ ท าให้อาเซียนมีพลวัตรเพ่ิมขึ้นและเป็นผู้ผลิต  
ของโลก รวมทั้งท าให้ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงต้องมอง
ออกไปนอกภูมิภาค อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยด าเนิน 2 มาตรการคือ (1) การจัดท า 
เขตการค้าเสรี (FTA) และความเป็นหุ้นส่วนท างเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (CEP) กับประเทศนอกอาเซียน 
(2) การมสี่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก 

จุดเด่นของประเทศ AEC สาขาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาชีพที่ ตกลงร่วมกัน 
ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาเซียนได้ก าหนดสาขาอุตสาหกรรมที่ เป็นจุดเด่น 
ให้แต่ละประเทศใน AEC ดังตารางที่  2 -2 และสาขาอุตสาหกรรมล าดับแรกที่อยู่ภาย ใต้ตลาด 
และฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะท าให้มีอ านาจในการแข่งขันกับตลาดในประเทศภูมิภาคอ่ืนได้ต่อไป 

ตารางท่ี  2-2 แสดงสรุปจุดเด่นของแต่ละประเทศใน AEC และสาขาอุตสาหกรรมส าคัญล าดับแรก 

จุดเด่นของแต่ละประเทศใน AEC สาขาอุตสาหกรรมส าคัญล าดับแรก 

 เมียนมาร์: สาขาเกษตร และประมง 

 มาเลเซีย: สาขาผลิตภัณฑย์าง  
และสาขาสิ่งทอ 

 อินโดนีเซีย: สาขาภาพยนตร์  
และสาขาผลิตภัณฑไ์ม ้

 ฟิลิปปินส์: สาขาอิเล็กทรอนิกส ์

 สิงคโปร์: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 

 ไทย: สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศ
ไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN) 

(1) เกษตร   
(2) ประมง  
(3) ผลิตภณัฑ์ยาง  
(4) ผลิตภณัฑ์ไม้  
(5) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
(6) อิเล็กทรอนิกส์  
(7) ยานยนต์  
(8) การขนส่งทางอากาศ 
(9) สุขภาพ  
(10) e-ASEAN  
(11) ท่องเที่ยว  
(12) โลจสิติกส์  
รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตร และป่าไม ้
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ข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition 
Arrangements : MRAs) โดยก าหนด เพ่ื ออ านวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ าย  นั กวิช าชีพ  
แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรง งานฝีมือ 
ไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ ง 10 ประเทศได้อย่างเสรี ในวิชาชีพ ดังนี้  (1) สาขาวิศวกร  
(2) สาขานักส ารวจ (3) สาขาสถาปัตยกรรม (4) สาขาแพทย์ (5) สาขาทันตแพทย์ (6) สาขาพยาบาล  
(7) สาขานักบัญชี และ (8) สาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

ผลกระทบต่อประเทศไทย 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากร 
ในสายวิชาชีพทั้ง 8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งท าให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 8 ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากข้ึน 

 ภาพรวมคุณภาพของผู้จบวิชาชีพทั้ง 8 ในไทยก็สูงอยู่ ในระดับแถวหน้า 
ของประเทศอาเซียน ท าให้โอกาสในการหางานมีสูง 

 ในภาพรวมสังคมไทยก าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ จ านวนคนในวัยท างาน
ก าลังลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จากการคาดการณ์จ านวนประชากรไทยในสิบปีข้างหน้าของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสัดส่วนคนในวัยท างานจะต่ ากว่าประชากรผู้สูงอายุ
มากจะท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพทั้ง 8 ซึ่งจะประกันได้ว่า 
ผู้ที่จบจากสายวิชาชีพดังกล่าวไม่น่าจะมีการตกงาน เพราะมีตลาดใหญ่มากรองรับทั้งในประเทศไทย  
และในประเทศอาเซียน 

 บางวิชาชีพไทยเริ่มจะเข้าสู่วิกฤตการขาดแคลนอาจารย์ เช่น   ทันตแพทย์  
ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทยจะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นให ม่ 
ในสายวิชาชีพทันตแพทย์อย่างแน่นอน  

 ต้องระวังดูแลในเรื่องมาตรฐานของแรงงานต่างด้าวจากประเทศต่าง ๆ  
ในอาเซียนที่เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง 8 อาชีพในประเทศไทย เพราะอาจจะมีผู้มาจากประเทศอ่ืน 
ที่มาประกอบอาชีพในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยใน เรื่องมาตรฐาน ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุม  
อาจก่อเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบ และอาจส่งผลต่อปัญหาการประกอบอาชีพของคนไทยเอง 

 ต้องระวังความสมดุลของแรงงานในบางสายวิชาชีพ ในกรณีที่คนไทยไปท างาน
ต่างประเทศ และการเข้ามาท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว อาจจะส่งผลกระทบรุนแรง 
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2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 

จากการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านแรงงาน และการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับหน่วยงานภาครัฐ และระดับกระทรวง 
ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2558 -2562 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-4 

 

 
ภาพที่  2-4 แสดงรายการนโยบาย และยุทธศาสตร์ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านแรงงาน  

และการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 
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สาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์จากภาพที่ 2-4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน
และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 

ภาพรวมยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สามารถแสดง 
ได้ดังรูปภาพที่ 2-5 และตารางท่ี 2-3 

 
ภาพที่  2-5 แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555-2559) 
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ตารางที่  2-3 แสดงผลการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสร้างความ 
เป็นธรรมในสังคม 

5.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและให้สังคมในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ย  
งและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

1.1 .3 ) พัฒ นาการใช้ป ระโยชน์ เทค โน โลยี ส ารสน เทศในการพัฒ นาอาชีพ 
และยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดช่องทางการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ เท ค โน โล ยี ก ารผ ลิ ต ที่ เห ม าะส ม กั บ ทั ก ษ ะแล ะอ า ชีพ ให้ กั บ แ ร งงาน  
เป็นการสร้างทางเลือกและเพิ่มโอกาสการแสวงหารายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคน 
สู่สังคมแห่งการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     2.2.1 การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 

             3) พัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการ
ผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

             4) พัฒนาผู้ สู งอายุ ให้ มีความมั่ นคงทางเศรษฐกิจและสั งคม มี คุณ ภาพ  
มีคุณค่าสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ความเข้มแข็ง 
ภาคเกษตร  
ความมัน่คงของอาหารและ
พลังงาน 

3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

3.4.4 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยพัฒนาระบบ
สวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งรวมถึงเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ก า รป รั บ โค ร งส ร้ า ง
เศรษฐกิ จสู่ การเติ บโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  
เป็นพื้นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและมีคุณภาพ 

4.2 การพัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การสร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศในภมูิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 
และสังคม 

4.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 

4.3 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  
ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

5.9 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 
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2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-25643 (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

การก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างเตรียม 
การจัดท า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการจัดประชุมหารือ
ระหว่างผู้บริหารเพ่ือรับทราบผลการพัฒนาในระยะ 2 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และหารือถึงประเด็น
ท้าทายที่ควรน ามาพิจารณาประกอบการก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ซึ่งการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สศช. เห็นว่าควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบแทนการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอก รวมถึงต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาช่องว่าง (Gap) ของการพัฒนาใน 3 เรื่องใหญ่ 
ได้แก่ ช่องว่างของผลิตภาพ (Productivity Gap) ช่องว่างของความยั่งยืน (Sustainability Gap) และช่องว่าง
ของสวัสดิการ (Welfare Gap) โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ “ฐานราก” ให้เป็นฐานส าหรับคนใน
ชุมชน (Minor Sector) โดยใน Welfare Gap ต้องสามารถระบุถึงการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection 
Floor) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ครบและตรงกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและ
การพัฒนานวัตกรมที่เชื่อมต่อทั้งการด ารงชีวิตและภาคอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ควรเป็นแผนที่สามารถระบุ “จุดเน้น” หรือจัดล าดับ
ความส าคัญของการพัฒนาในช่วง 5 ปี ของแผนฯ โดยการพัฒนาในแต่ละมิติ มีกรอบทิศทางซึ่งน าไปสู่
จุดเน้นที่จะเป็นประเด็นท้าทายของการพัฒนาเฉพาะด้าน 8 ด้าน มีดังนี้ 

1) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาค 
2) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
3) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
4) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
5) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านการส่งเสริมภาคเกษตร 
6) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
7) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านการกระจายอ านาจ 
8) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านสังคม 

โดยแต่ละด้านจะมีทั้งประเด็นต่อเนื่องจากแผนฯ 11 และประเด็นใหม่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
เพ่ือให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนรุนแรง  

                                           
3 อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค และณัจยา หนุนภักดี. (2557). วารสารเศรษฐกจิและสังคม ป ท่ี 51 ฉบบัที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 
2557,  ก้าวสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 … ประเด็นท้าทายในอนาคต. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/journal/eco_journal/2557/eco_journal4_2557.zip  
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นอกจากนี้ สศช. ยังให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการดังนี้ 

1) ปรับรูปแบบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สามารถระบุแนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ซึ่ งต้ องผลักดั นสู่ ก ารปฏิ บั ติ  เพ่ื อบรรลุ วิสั ยทั ศน์  เป้ าประสงค์  และตั วชี้ วั ดของแผน  
และระบุคณะกรรมการระดับชาติด้านต่าง ๆ ท าหน้าที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

2) ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณ โดยระบุการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับนโยบายรัฐบาล  
มาเป็นกรอบการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์  
การจัดสรรงบประมาณต่อไป 

3) เชื่อมต่อการพัฒนาพ้ืนที่/จังหวัดกับการพัฒนาระดับประเทศให้เป็นภาพเดียวกัน 
เช่น การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน
ครอบครัวและให้คนอยู่ในพ้ืนที่ เป็นต้น รวมทั้งการเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ในแต่ละพ้ืนที ่

4) ผลักดันให้เกิดผลในระดับพ้ืนที่  โดยบูรณาการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด และเพ่ิมบทบาท
ของกลไกในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

5) พัฒนาเครื่องมือการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่สามารถสะท้อนสถานการณ์
จริงและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสามารถน าไปสู่การก าหนดกรอบนโยบาย (Policy Matrix)  
ที่เหมาะสมได้ เช่น การวัดผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรที่ต้องมีการวัดที่สะท้อนรูปแบบการท างานที่แท้จริง
ที่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะท างานตามฤดูกาล และท างานอ่ืนนอกฤดูกาล เป็นต้น 

 

2.2.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 สามารถแยก
ออกได้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังนี้  

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
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พัฒนาอย่างยั่งยืน  

5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ  

ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  

ก้าวสู่สากล 

7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

ระบบราชการไทยจะต้องให้คุณค่า ความส าคัญและยึดม่ันในปรัชญา หลักการและแนวทาง ดังนี้  

 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐก าหนดทิศทางการท างาน 
ในระยะยาวให้ชัดเจน สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาส  
ให้มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นเพ่ือไปปรับปรุงบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
อ านวยประโยชน์  วางระบบ การจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  
ตลอดจนเตรียมระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเป็นที่พ่ึงของประชาชนในภาวะวิกฤต 

 ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้ด าเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจที่รัฐควรด าเนินการ 
ลดความซ้ าซ้อน ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน และเพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วยงาน พัฒนารูปแบบ 
การบริหารและกระบวนการ ท างานใหม่ สร้างขีดสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน ในการท างาน ท างานด้วยความรวดเร็ว โปร่ง ใส มีความพร้อม 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 บูรณาการการท างานของภาครัฐและในระดับต่ าง ๆ พัฒนารูปแบบการท างาน 
ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันเพ่ือรองรับการด าเนินงานนโยบายส าคัญของประเทศและระดม  
สรรพก าลังบุคลากรที่มี  ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพ่ือผลักดันการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
รวมถึงเพ่ิมบทบาทของภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคมที่มีความพร้อม เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  
และภาคเอกชน เข้ามาร่วมด าเนินการ 

 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพ้ืนที่ ให้เป็นศูนย์ความเจริญในระดับภูมิภาค
เชื่อมโยง อาเซียน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือในการท างาน การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดความคุ้มค่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 

 ลดการควบคุมที่ก่อให้ เกิดภาระ อุปสรรคหรือความยุ่งยากต่อการประกอบกิจการ 
หรือการด าเนินชีวิต ของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พ่ึงของประชาชน 
และร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 พัฒนาและสรรหาผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี  สร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิก าร  
ทบทวนระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 สร้างความพร้อมและขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเวทีโลก 

 

2.2.4 แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 - 2559 

1. วิสัยทัศน์  : แรงงานมีศักยภาพสูงเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจ มีความม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. พันธกิจ 

2.1) พัฒนาก าลั งแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสู งและสอดคล้อง 
ต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก 

2.2) ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเสริมสร้างความสมดุล 
ของตลาดแรงงาน  
และความยั่งยืน 
ให้ภาคแรงงาน 

การบริหารจัดการด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
และเกดิมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1: บรรเทาปญัหาการจ้างงาน 
ไม่ตรงกับสายงาน (mismatch)  
และการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น 

กลยุทธ์ท่ี 2: ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3: วางระบบเสริมสร้างความสมดุล 
ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 4: ขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาก าลังแรงงานเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 5: สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้าง 
ให้เกิดความสมดลุของอุปสงค์และอุปทาน 
ในตลาดแรงงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเพิ่มขีดความสามารถ 
ของก าลังแรงงาน 
และผูป้ระกอบการ 
ในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจ 

แรงงานไทยมีฝมีือ 
ได้มาตรฐานสากล 
และสามารถแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจได ้

สถานประกอบการ 
มีความพร้อมด้านแรงงาน 
ในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาและขับเคลื่อน 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงาน 
และผูป้ระกอบการด้วยระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสรา้งความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
และสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในบริบทสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบริหารจัดการ 
ด้านแรงงาน 
ระหว่างประเทศ 

การบริหารจัดการ 
ด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
และเกดิมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสรมิการวิจยัและก าหนดมาตรการ
ดา้นแรงงานระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2: ด าเนินมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจดัการแรงงานไทย 
ที่ไปท างานต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างความมั่นคง 
และคณุภาพชีวิตที่ด ี
ให้ก าลังแรงงาน 

ประชาชนวัยแรงงาน 
ได้รับการขยายโอกาส 
การมีงานท า 
และมีทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพ 

แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย 
และมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

แรงงานนอกระบบ 
ได้รับการคุ้มครอง 
และมีหลักประกัน 
ทางสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสรมิการมีงานท าและพัฒนาระบบ
การแนะแนวอาชีพท่ีสอดคล้อง 
กับตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างกลไกการคุม้ครองคนหางาน 
ไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการหางานท า 

กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนากลไกการคุม้ครองแรงงาน 
ให้ได้รับสิทธติามกฎหมายและมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิเพื่อคณุภาพชีวิตแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาระบบประกันสังคม 
เพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสรมิ พัฒนา และคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาการบรหิารจดัการ
ของกระทรวงแรงงาน 
ให้มีความเป็นเลิศ 

กระทรวงแรงงาน 
มีระบบการบริหารจดัการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาการบริหารจัดการ 
ให้มีการปฏิบตัิราชการตามแผนยทุธศาสตร ์
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

กลยุทธ์ที่ 2: การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง 

กลยุทธ์ที่ 3: ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ให้มีความทันสมัย และบังคับใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4: เสริมสรา้งกลไกการประสาน 
และบูรณาการความร่วมมือเครือขา่ย 
ด้านแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 5: เสริมสรา้งการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสรมิการจดัการฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
และแก้ปัญหาด้านแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
การให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย 
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2.2.5 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน พ.ศ. 2558–2569 

(ร่ า ง ) ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ าน แรงงาน  พ .ศ . 2558 –2569  (อยู่ ร ะห ว่ า งด า เนิ น ก าร  

อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ 1 

การส่งเสริม 
และสนบัสนุนให้คนไทย 
มีงานท า 

คน ไทยทุ กคนมี งานท า  
มีรายได้ที่เหมาะสม 

1. ส่งเสริมการมีงานท าในประเทศ 
2. ส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 
3. บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
4. กลไกการคุ้มครองคนหางานไม่ ให้ถูกหลอกลวง 

ทั้งในและต่างประเทศโดยสาย/นายหน้าเถื่อน 

ยุทธศาสตร์ 2 

เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน 
ให้ได้มาตรฐานสากล 

เพิ่มความสามารถในการผลิต
แ ล ะ พั ฒ น าก าลั งค น 
ในภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

1. พัฒนาฝีมือแรงงานโดยใช้กลไกมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
2. ยกระดั บสมรรถนะแรงงาน ให้ สู งขึ้ น  (Labour 

Productivity) 

ยุทธศาสตร์ 3 

เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน 
ให้ได้มาตรฐานสากล 

แรงงานทั้ งในและนอก
ระบบได้รับความคุ้มครอง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

1. คุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล 
2. วัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างาน (Safety Culture) 
3. เสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี 
4. ปรับโครงสร้างส านักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ 
5. ปฏิรูประบบประกันสุขภาพ 
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ 4 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ด้านแรงงานสู่สากล 

กระทรวงแรงงานมีระบบ
การบ ริห ารจั ด ก าร เชิ ง
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของกระทรวงแรงงาน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการด้านแรงงาน 

2. ปฏิรูปแรงงานนอกระบบ 
3. พัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างของประเทศ 
4. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านแรงงาน 
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2.2.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 - 2559 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2559 
สามารถแสดงรายละเอียดดังรูปภาพที่ 2-6 

 
ภาพที่  2-6 แสดงแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2556 – 2559 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 2-38 

1) วิสัยทัศน์ : กระทรวงแรงงาน มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  
บนพื้นฐานจริยธรรมอันดีงาม เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการผลักดันภารกิจด้านแรงงานของประเทศ 
ให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล 

2) พันธกิจ  

2.4) พัฒนาสมรรถนะบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการแรงงาน 

2.5) สร้างเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรม ที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์พันธกิจของกระทรวง 

2.6) ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นกลยุทธ์หลัก  

2.7) พัฒนาผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการและภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน และตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาข้าราชการ
ให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหาร
จัดการแรงงาน 

1. ร้อยละเฉลีย่ของข้าราชการที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับท่ีองค์กร
คาดหวัง (%Competency Fit) หรืออัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

2. จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีความสามารถระดับ
สากล 

1. ร้อยละเฉลีย่ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านภาษาอังกฤษตามก าหนด 

2. จ านวนวันเฉลี่ยต่อคนต่อปี ที่ไดร้บัการพัฒนาความรู้และทักษะระดบัสากล 
เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสรมิให้
ข้าราชการสนใจใฝ่เรยีนรู้เพื่อพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละเฉลีย่ของแผนพัฒนารายบคุคลที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. จ านวนบทความ/นวัตกรรม/ความรู้ เฉลี่ยต่อคนท่ีต้องเผยแพร่ลงในระบบ 
online ส่วนกลาง 
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2.2.7 (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  ของกรมการจัดหางาน พ.ศ 2558 – 2561 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ จึงต้องน าเสนอกรมการจัดหางานพิจารณา อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

1) วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรชั้นน าในการส่งเสริมในการมีงานท าและบริหาร
ตลาดแรงงานสู่ความสมดุล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้  
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2) พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 

3. พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับดูแลการท างานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหาร

ตลาดแรงงานสู่ความสมดุล 

3) เป้าประสงค์หลัก (Super ordinate Goals) 

1. ประชาชนสามารถเข้าบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครอง
คนหางาน ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่ าวสารตลาดแรงงานทันสมัย  
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ระบบการควบคุม ก ากับดูแลการท างานของคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ  
และการคุ้มครองคนหางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการควบคุม ก ากับดูแลการท างานของคนต่างด้าว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
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5) เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) 

มิติด้านประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ มี 6 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

1. คนหางานมีงานท า 
2. นายจ้างและสถานประกอบการได้แรงงานตามความต้องการ 
3. คนหางานได้รับความคุ้มครองและไม่ถูกหลอกลวง 
4. แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมาย 
5. ระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นประโยชน์ 

ต่อการหางานและการแนะแนวอาชีพ 
6. ตลาดแรงงานมีความสมดุล 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มี 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มี 8 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

1. ระบบและกลไกการให้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพมีประสิทธิภาพ 
2. การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
3. กระบวนการเผยแพร่ความรู้มีประสิทธิภาพ 
4. คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารตลาดแรงงาน 
6. การปรับปรุงกระบวนงานมีประสิทธิภาพ 
7. การประชาสัมพันธ์ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
8. การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

มิติด้านพัฒนาองค์กร มี 3 เป้าประสงค์ได้แก่ 

1. บุคลากรมีเพียงพอ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สนับสนุนการบริการทุกภารกิจของกรม 
3. การจัดการความรู้เป็นระบบและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2.2.8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2557 – 2560 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : บุคลากรกรมการจัดหางานมีสมรรถนะ 
พร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานธรรมาภิบาล สร้างสรรค์การบริการที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศ 

2. พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจสู่ความเป็นเลิศ ทันต่อสถานการ์ณท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 

2.2) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

2.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
ภายในองค์กร 

2.4) เสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนวัฒนธรรม
องค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.5) เตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 

3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ :  

1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

2. ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 

3. พัฒนาสมรรถนะผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ :   

5. พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของกรมการจัดหางาน ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

กลยุทธ์ :  

6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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7. พัฒนาบุคลากรให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ : 

8. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับสากล 

กลยุทธ์ :  

9. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้บริบท
ประชาคมอาเซียน 

10.พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไข
สถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการ 
และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ : 

11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร 
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2.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวข้อง 
กับกรมการจัดหางาน 

จากการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางานตั้งแต่ระดับชาติ กลุ่มประชาคมอาเซียน ระดับหน่วยงานภาครัฐ 
และระดับกระทรวง ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2558 -2562 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-7 

 
ภาพที่  2-7 แสดงรายการนโยบาย และยุทธศาสตร์ส าคัญต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

 

สาระส าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์จากภาพที่  2 -7 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ .ศ . 2554 -2563  
ของประเทศไทย (ICT 2020) สาระส าคัญมีดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ 
ICT เปนพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพา... 
คนไทย สู่ความรู้และปัญญา  
เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  
สังคมไทย สู่ความเสมอภาค 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ICT2020 Framework ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-8 

 
ที่มาข้อมูล : http://www.kmddc.go.th/uploads/file/ 

km/references/e-Government/ICT_2020.pdf 

ภาพที่  2-8 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ICT2020 Framework 

 

จากภาพที่  2-8 สามารถสรุปรายละเอียดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน 
ที่ เป็น  Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่ วถึ ง และมีความมั่นคงปลอดภั ย  
สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนา บุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
ระดบัมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม  ICT เพ่ือสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ และน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี  
และประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน  
และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคภารผลิต ให้สามารถพ่ึงตนเอง
และแข่งขันได้ในระดับโลกโดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมสัดส่วน
ภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากรและบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต อย่างมีสุขภาวะที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

 

2.3.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 (ASEAN ICT 
Masterplan 2015) 

1) วิสัยทัศน์ 

“ Towards an Empowering and Transformational ICT : Creating and 
Inclusive. Vibrant and Intergrated ASEAN” 

2) แรงขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่เป็นเสาหลัก 3 เสารองรับด้วยฐานราก 
3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

2.1) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) 

ICT จะเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปในภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
โดยอาเซียนจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจเพื่อการส่งเสริมทางธุรกิจ การลงทุน และการสร้างธุรกิจใหม่
ในภาค ICT 

2.2) การเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม (People 
Empowerment & Engagement) 

อาเซียนจะอาศัย ICT ที่ราคาไม่แพงและยุติธรรมเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหน้า 

2.3) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 

อาเซียนจะสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT ที่สร้างสรรค์ มีนวัตกรรมและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) 

อาเซียนจะสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT เพ่ื อสนับสนุนการให้ บริการ 
แก่ประชาคมอาเซียน 

2.5) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) 

อาเซียนจะพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะและทักษะด้าน  ICT เพ่ือสนับสนุน
การเติบโตของภาค ICT และส่งผลต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคอื่น ๆ ด้วย 

2.6) การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Bridging The Digital Divide) 

อาเซียนจะให้ความส าคัญเรื่องความแตกต่างของการพัฒนา และการใช้ ICT 
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ าในบริบท 
ของความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการใช้ ICT ในวงกว้าง 

3) ผลสัมฤทธิ์ 

ยุท ธศาสตร์ทั้ ง  6 ยุทธศาสตร์จะช่ วยให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์  (Key Outcomes)  
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นวิธีที่อาเซียนจะใช้พัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ผลที่คาดว่ าจะได้รับ 
มี 4 ประการ ดังนี้ 

3.1) ICT เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตส าหรับอาเซียน 

3.2) ยอมรับว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลางไอซีที ระดับโลก 

3.3) เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในอาเซียน 

3.4) มีผลต่อการรวมตัวในอาเซียน 
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2.3.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020 

1) ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020  
ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-9 

 
ภาพที่  2-9 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนป 2015 (AIM 2015)  
ไดก าหนดใหบริการอิเล็กทรอนิกสเปนปจจัยหลักในการสงเสริมการอ านวยความสะดวกดานการลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน  และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพ่ือรองรับ 
การเติบโตและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน 2020 เป็นแนวทาง
ส าหรับพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสในภาครัฐส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ 
มุงเนนการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชงานรวมกันเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินคา 
และเคลื่อนยายบุคคล นอกจากนี้ยังเปนแนวทางส าหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสส าหรับ 
แตละประเทศสมาชิกอาเซียนบนพ้ืนฐานสถานะของการพัฒนาและความตองการในแตละประเทศสมาชิก
อาเซียน 
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2) วิสัยทัศน์ 

เพ่ิมศักยภาพร่วมมือเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน รองรับการเติบโตและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

Empowering Collaborated e-Government to support economic 
sustainability, the growth and integration of ASEAN 

3) เป้าหมาย 

ประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มีความเข้าใจร่วม กัน 
ในการสนับสนุนการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

อาเซียนพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นเครื่องมือหลักในการบูรณาการ 
และอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคล 

อาเซียนมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการใช้งานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้านการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคลและกิจกรรม  
ที่เก่ียวข้อง 

4. ผลสัมฤทธิ์ 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐซึ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้าย
บุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 

ประเทศสมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมในขั้นที่เหมาะสมกับสภาพการด าเนินงาน
ปัจจุบันของตนเอง และด าเนินการต่อไปในกิจกรรมขั้นต่อไปที่สูงขึ้นได้ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย  
แต่ละยุทธศาสตร์ต่อไป ดังตารางที่ 2-4 
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ตารางท่ี  2-4 แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์และกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียด กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ก าหนด
แผนการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

เป้ าห ม าย  วั ต ถุ ป ระส งค์  แ ล ะ ระย ะ เวล า 
การด าเนินงานที่ชัดเจนของแผนการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์จะน าไปสู่ความเข้าใจของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีตรงกัน 

รวมทั้งการวางแผนฯ ที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง
มีการระบุกิจกรรมและกรอบเวลาอย่างชัดเจน 

แผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ของประเทศสมาชิกอาเซียนรองรับการเชื่อมโยงอาเซียน 
ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ระดับ ดงันี ้

กิจกรรมระดบัท่ี 1 ประกอบด้วย 

1.1 จัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายที่ชัดเจน 

1.2 ก าหนดบทบาทและผูร้ับผิดชอบในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาต ิ

1.3 ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบสมรรถนะเพื่อประเมินผลการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาต ิ

กิจกรรมระดบัท่ี 2 ประกอบด้วย 

2.1 จัดท าแผนการบูรณาการบริการรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ 

2.2 ก าหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสร์ะดับชาติ 

2.3 ก าหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสร์องรบัการบูรณาการของอาเซยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนา
องค์ประกอบบริการออนไลน์
เป็นเครื่องมือ 
ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

องค์ประกอบบริการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งส าคัญในการ
รวมตัวของอาเซียน และการริ เริ่มพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์นี้มุ่งเน้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ประกอบด้วย กิจกรรม 4 ระดบั ดงันี ้

กิจกรรมระดบัท่ี 1 พัฒนาบริการในลักษณะการสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ทางเดียว  
(One way e-Communication Services) 
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ยุทธศาสตร์ รายละเอียด กิจกรรม 

ขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคลและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  4 ประเภท ได้แก่  
1) ก า ร ล งท ะ เบี ย น  2) ก า ร อ นุ มั ติ อ นุ ญ า ต  
3) การสร้างรายได้ และ 4) การตอบแทนสังคม 

กิจกรรมระดบัท่ี 2 พัฒนาบริการในลักษณะการสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์สองทาง  
(Two-way e-Communication) 

กิจกรรมระดบัท่ี 3 พัฒนาบริการในลักษณะธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction) 

 

กิจกรรมระดบัท่ี 4 พัฒนาการเชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสรา้ง
โครงสร้างพื้นฐาน ICT เข้มแข็ง 

โครงสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นพื้นฐาน 
ของการพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

การปรับปรุงจะส่งผลถึงความสามารถของเครือข่าย
โทรคมนาคมและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งจะ
เป็นรากฐานของการพัฒนาและการรองรับการเติบโต
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

ซึ่งการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายการสื่อสาร
จ าเป็นจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องเข้ากันได้  
และความเพียงพอต่อความต้องการและลักษณะ 
การใช้งานด้วยอุปกรณ์ สื่อสารไร้สายของผู้ ใช้ 
ในการเข้าถึงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

เข้าถึงและเชื่อมโยงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ระดับ  ดังนี ้
กิจกรรมระดบัท่ี 1 ประกอบด้วย 
1.1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานแบบบรอดแบนด ์
1.2 เตรียมช่องทางที่ปลอดภัยส าหรับการเข้าถึง 

 

กิจกรรมระดบัท่ี 2 ประกอบด้วย 

2.1 ขยายความครอบคลุมของเครอืข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เนต็ในพ้ืนท่ีชนบท 

2.2 ส่งเสริมอินเทอร์เน็ตฟรีส าหรบัการเข้าถึงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

 

กิจกรรมระดบัท่ี 3 ประกอบด้วย 

3.1 เพิ่มความปลอดภัยและความเร็วในการส่งข้อมลู 

3.2 ส่งเสริมการเช่ือมต่อโดยตรงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ รายละเอียด กิจกรรม 

บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไ์ร้พรมแดน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ระดับ ดังนี ้

กิจกรรมระดบัท่ี 1 ประกอบด้วย 

1.1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการสื่อสารไรส้าย 

1.2 เพิ่มความครอบคลุมไปยังพ้ืนท่ีชนบทอย่างน้อยด้วยการเช่ือมตอ่แบบ 2G 

กิจกรรมระดบัท่ี 2 ประกอบด้วย 

2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายในรปูแบบ 3G เป็นอย่างน้อย 

2.2 เพิ่มความครอบคลุมไปยังพ้ืนท่ีชนบทอย่างน้อยด้วยการเช่ือมตอ่แบบ 2G 

กิจกรรมระดบัท่ี 3 ประกอบด้วย 

3.1 พัฒนาระบบเครือข่ายในรปูแบบ 4G 
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6. ประเภทบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนิยาม ดังตารางที่ 2-5 

ตารางท่ี  2-5 แสดงนิยามและรายละเอียดประเภทบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

ที ่ ประเภท บริการ นิยาม 
1 การลงทะเบยีน 1.1 เอกสารระบุและบันทึกรายละเอียดบุคคล การลงทะเบยีนออนไลนเ์พื่อระบุและการบันทึกรายละเอียดบุคคล (รหัสประจ าตัว  

ข้อมูลชีวภาพ ประวตัิอาชญากรรม) 
1.2 การรับรองการเกิด การแต่งงาน และการมรณะ การลงทะเบยีนออนไลน์ (สมัคร ขอรับรอง การรับรอง) เพื่อรับรองการเกิด การแต่งงาน  

และการมรณะ และขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.3 การจดทะเบียนธุรกิจ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขอจดทะเบยีนธุรกิจใหม่ 
1.4 การจดทะเบียนยานพาหนะ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับจดทะเบียนยานพาหนะใหม่ ยานพาหนะเดิม น าเข้ายานพาหนะ  

(รถยนต์ จักรยานยนต์ รถบรรทุก เรือ อากาศยาน ฯลฯ) และการช าระค่าธรรมเนียม 
2 การอนุมัติอนุญาต 2.1 การออกหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง วีซ่า สมัครและขออนุญาตเพื่อออกเดินทาง มาถึง และอยู่พ านัก 

2.2 การอนุญาตท างาน ขออนุญาตท างาน การยื่นหลักฐาน และการช าระค่าธรรมเนียม 
2.3 การประกาศการเคลื่อนไหว การย้ายถิ่น การตรวจคนเข้าเมือง ประกาศการเคลื่อนไหว การย้ายถิ่น และการขออนุญาตเข้าเมือง 
2.4 การรับรองทางการแพทย์และบันทึก 

ทางการแพทย์ 
การขอและให้การรับรองทางการแพทย์ และบันทึกทางการแพทย์  และการนัดหมายต่าง
สถานพยาบาล 

2.5 การอนุญาตขับขี ่ สมัครและขออนุญาตขับขี ่
2.6 การสมคัรเรียนและการรับรองทางการศึกษา บริการลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นโดยผ่านองค์กรกลาง 
2.7 การรับรองดา้นวิชาชีพ บริการขอรับการรับรองและให้การรับรองด้านวิชาชีพออนไลน์ 
2.8 การส าแดงสินค้าศลุกากร การขนส่ง และการกักกัน บริการด้านกระบวนการศุลกากร (National Single Window) 

3 การสร้างรายได ้ 3.1 การช าระเงินออนไลน์ เพื่อน าเข้า ส่งออก และภาษ ี บริการด้านภาษีน าเข้า และส่งออก (การขออนุญาต การตรวจ และการช าระเงิน) 
4 การตอบแทนสังคม 4.1 ทุนการศึกษา บริการออนไลน์ด้านทุนการศึกษาส าหรับการศึกษาที่สูงขึ้น และให้ใบรับรองการศึกษา 

4.2 ข้อมูลสาธารณะ บริการออนไลน์ข้อมูลสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
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7. ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 

ส่งเสริมกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

การจัดเตรียมกฎหมายและกฎระเบียบที่รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขั้นตอน
เริ่มต้นจนถึงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือรองรับบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ระดับตามระดับความซับซ้อนของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังนี้ 

- ก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบส าหรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางเดียว
ระดับพ้ืนฐาน หรือ 2 ทางแบบง่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง อาทิ การจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่งเสริมความเชื่อม่ันของผู้ใช้งาน 

- ก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบส าหรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ 2 ทาง
ระดับกลาง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักฐาน
และการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความจ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบส าหรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ 2 ทาง
ระดับสูงที่สามารถให้บริการแก่ประชาชน และนักลงทุนต่างชาติในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ แบบไร้รอยต่อ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างภาคส่วนมีความจ าเป็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานต่อบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT   

การพัฒนาทุนมนุษย์ ICT มีเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะและความรู้ความสามารถ
ของพลเมือง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร ICT  

เกณฑ์ของการฝึกอบรมและการรับรองวิชาชีพจะต้องเป็นเกณฑ์รับรู้ในระดับภูมิภาค
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะมีกิจกรรม 2 ส่วนดังนี้ 

- การรับรองวิชาชีพในระดับภูมิภาค ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับท่ี 1: ประเมินคุณสมบัติวิชาชีพ 

(2) ระดับท่ี 2: เตรียมนโยบายส าหรับการรับรองวิชาชีพและการตรวจสอบคุณสมบัติ 

(3) ระดับท่ี 3: ส่งเสริมการรับรองวิชาชีพ 

- ยกระดับการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
กิจกรรม 3 ระดับ ดังนี้ 
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(1) ระดับท่ี 1:  

-  จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน ICT 

-  เตรียมนโยบายส าหรับภาคการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการใช้ ICT 
ที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ระดับท่ี 2: 

-  จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน ICT เช่น คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต และให้มีหลักสูตรการศึกษาท่ีจ าเป็นอย่างน้อยในระดับประถมศึกษา 

(3) ระดับท่ี 3: 

-  จัดให้มีการอบรมการใช้งาน ICT ในทุกคณะ ในระดับ
มหาวิทยาลัย 

-  ผลิตผู้ เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ในด้านโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และการพัฒนาระบบ 

 

2.3.4 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2557-2561 

1) วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง  
เท่าเทียม และมั่นคง ปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand toward Digital 
Society) 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์  

“ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างฉลาด (Smart) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ธุรกิจสดใส 
(Vibrant) เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐาน 
การพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้ทัดเทียมระดับความร่วมมือภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชน  
คนรุ่นใหม่ รวมไปถึงชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม (Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคมเพ่ือความมั่งคั่ง
และม่ันคงของภูมิภาค มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (DigitalSociety) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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2) เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 ได้ยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์และนโยบายหลัก 
ของประเทศที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปัจจัย
แวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ ที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่ งชาติฉบับที่  11  กรอบนโยบาย ICT2020 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ฉบับที่  2) ของประเทศไทย  พ.ศ.2552-2556 บวกกับการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ที่ เปลี่ ยนแปลงไปในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทการมุ่ งสู่ สั งคมอุดมปัญญา  
(Smart Thailand) ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยอย่างฉลาด ซึ่งสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ICT ของประเทศไทยในระยะ พ.ศ.2557-2561 ได้เป็น 4 ด้าน 

 การพัฒนาทุนมนุษย์ให้ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ  
และมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (Participatory People) 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่าและพอเพียง (Optimal Infrastructure) 

 การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างฉลาด (Smart Government) 

 การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส (Vibrant Business) 

ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังรูปภาพที่ 2-10 
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ภาพที่  2-10 แสดงยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3)  

ของประเทศไทย พ.ศ.2557–2561 
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2.1) ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประเทศไทย 
ในระยะ พ.ศ.2557-2561 ทั้ง 4 ด้าน กล่าวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความคุ้มค่าและ
พอเพียง (Optimal Infrastructure) ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม (Inclusive) มีความน่าเชื่อถือ (Reliable) และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
(Affordable) จะอ านวยให้ภาครัฐและภาคธุรกิจด าเนินการพัฒนาด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในทุกชุมชนและท้องถิ่น และในภาพรวมจะเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การรวมกลุ่ มใน
ภูมิภาคและในเวทีสากลการพัฒนาด้าน ICT ภาครัฐด้วยยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่ฉลาด  
(Smart Government) 

ที่ ไร้ตะ เข็บรอยต่ อระหว่างหน่ วยงาน  (Seamless) ในการให้ บริการ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดเผย (Open) ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและธุรกรรมต่างๆ ของรัฐด้วยความโปร่งใส 
และเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนและเอกชน (Anticipated) ในขณะเดียวกันก็พัฒนาช่องทาง
ปฏิสัมพันธ์เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ (e-Service) 
ซึ่งรัฐพร้อมเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือกันพัฒนากับภาคธุรกิจในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐ 
และเอกชน (PPP) การพัฒนาด้าน ICT ภาคธุรกิจเอกชน ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจรุ่งเรืองสดใส (Vibrant 
Business) ในแนวทางนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative) การปรับปรุงและยกระดับผลิตภาพ (Productive) 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) ซึ่งรัฐจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมด้วยนโยบายและการสนับสนุน 
ในรูปแบบของการอ านวยความสะดวก การให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ เพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนา 
ในเชิงนวัตกรรมด้าน ICT ในรูปของ e-Business, e-Commerce และ ICT Industry เพ่ือการแข่งขันในเวที
ระดับภูมิภาคและสากล ทั้งนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ นับแต่ในเรื่อง 
ของ การศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และการอ านวยความสะดวกทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ที่เกี่ยวข้องในวงจร ของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา
ด้าน ICT ในภาคธุรกิจในรูปแบบของบริการ ICT (ICT Service) และ การประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อกิจกรรมและ การด าเนินงาน (ICT-enabled Service) ซึ่งหมายถึง การผลิต การให้บริการ และการใช้
ประโยชน์จาก ICT และ Internet เพ่ือการท าธุรกิจ อุตสาหกรรม และการพาณิ ชย์ซึ่ งประโยชน์ 
จากการพัฒนาด้าน ICT ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนจะส่งผลให้มาตรฐานในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ในภาพรวมได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น (Improve Living Standard) ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์
ให้มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาด้าน ICT (Participatory) โดยเฉพาะบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในแนวทางที่พอเพียง (Sufficient)  
โดยเฉพาะในบริบทที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้าง จะต้องด าเนินการ 
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ให้ประชาชนในทุกภาคส่วน ให้รู้เท่าทัน ICT และมีความเป็นมืออาชีพในสายวิชาชีพ ICT (Professional) 
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ในเชิงนวัตกรรม (Innovative)  
จึงเป็นวาระส าคัญ ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-11 

 
ภาพที่  2-11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561 

 

2.2) เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ 

2.2.1) เยาวชน ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT 
ในการศึกษาเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม 
ในระดับประเทศและระดับสากล 

2.2.2) มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูงที่กระจายอย่างทั่วถึงและคุ้มค่า 
ต่อการลงทุน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภค  
ขั้นพ้ืนฐานทั่วไปในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

2.2.3) บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่ พึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 

2.2.4) เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของการใช้  ICT ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 

2.2.5) ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 
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2.2.6) อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.2.7) ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมิน
วัดระดับระหว่างประเทศ 

2.3) ตัวชี้วัดการพัฒนา 

2.3.1) ระดั บ ก าร เข้ าถึ งแ ล ะ ใช้ ป ระ โย ช น์ จ าก  ICT ข อ งป ระช าช น 
ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2.3.2) ร้อยละ 95 ของประชากรทั่ วประเทศสามารถเข้าถึงโครงข่าย
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใน พ.ศ.2561 (ค.ศ. 2018) 

2.3.3) สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
คอนเทนต์) ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 

2.3.4) ระดั บ ค วาม พ ร้ อ ม ด้ าน  ICT ใน  Networked Readiness Index  
อยู่ในกลุ่มประเทศทมี่ การพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 

2.3.5) มีต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับ ICT เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2.3.6) จ านวน e-Service ที่ภาครัฐจัดท าขึ้นและมีการเข้ามาใช้งานของภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 

 

เป้าหมายหลักของ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือมุ่งสู่ Smart Thailand ในปี 2563 
สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 หรือ ICT 2020 
โดยมีผลลัพธ์ใน 3 ภาคส่วนหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจจะเติบโตแบบยั่งยืน ด้านสังคม
จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนและท้องถิ่น และด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็น การส่งเสริม
ให้การใช้ ICT ในแนวทางนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในการพัฒนาด้าน ICT ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ICT ของประเทศ ฉบับที่ 3 จะมีส่วนประกอบของเงื่อนไขแวดล้อมในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ระบบความมั่นคงปลอดภัยในระดับต่างๆ นับแต่ระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Secured Smart Network) ไปจนถึงระดับช่องทางปฏิสัมพันธ์กับประชาชน (Secured Smart 
Interface Channel) พร้อมด้วยระบบการบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน ICT ตลอดจนระบบธรรมาภิ
บาล กฎ ระเบียบ  วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ ดี และการบริหารความเสี่ ยง (Governance, Risk 
Management and Compliance: GRC) ตามหลักและมาตรฐานสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อถือของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ต่อระบบ ICT ของประเทศในการประยุกต์ใช้งานเพ่ือการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ดังรูปภาพที่ 2-12 
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ภาพที่  2-12 แสดงเป้าหมายหลักและผลลัพธ์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 

 

จากภาพที่ 2-10 สามารถสรุปรายละเอียดยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557–2561 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
อย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากบริการ 
ICT (Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) 
และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
ในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart 
Government) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีดความสามารถ 
และศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม  ICT  
เชิงสร้างสรรค์และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 
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2.3.5 (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 

ส าหรับประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2544  
ได้บัญญัติไว้ว่า  

“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์  
หรือ ในการด าเนินงานของรัฐตามท่ีก าหนดในหมวด 4  

“อิ เล็ กทรอนิ กส์” หมายความว่ า การประยุกต์ ใช้ วิ ธีการทางอิ เล็กตรอน ไฟ ฟ้ า  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ  
ทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ เช่นว่านั้น  

“ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุ รกรรมที่ กระท าขึ้น โดยใช้วิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

1) วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยมีการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน 
ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน 

2) พันธกิจ 

2.1) สร้างความเชื่อมั่ น ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  
โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย 
และผลักดันการใช้มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงสร้างความม่ันคงปลอดภัยในระบบและข้อมูล  

2.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยบูรณาการข้อมูล และการท างานอย่างมีเอกภาพ  

2.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัยและรู้จักการใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเท่าทันและสร้างสรรค์  

2.4) เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
การให้บริการของภาครัฐ  
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3) เป้าหมาย 

3.1) อันดับความพร้อมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน  Digital 
Economy Rankings เพ่ิมข้ึนจากอันดับที่ 49 (ใน 70 ประเทศทั่วโลก)4 เป็นอันดับที่ 35  

3.2) ประชากรใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของประชากรในเขตเมือง และไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 30 ของประชากรในชนบท 

4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การแบ่งประเภทของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นประเภทต่างๆ  
ตามกิจกรรมของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 5 ประเภท คือ  

4.1) e-Trading and Service หรือการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเป็นการตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ หรือทั้งสองอย่างในเชิงพาณิชย์  

4.2) e-Payment หรือการช าระเงินทางอิ เล็ กทรอนิ กส์  เป็ นการโอนสิทธิ 
การถือครองเงินหรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้  
กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน  

4.3) e-Filing หรือการยื่นค าร้องค าขอหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งเป็นระบบหนังสือราชการทางออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้และอัพโหลดไฟล์เหล่านั้น  
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และ e-Reporting หรือการจัดท ารายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์  

4.4) e-Certificate หรือการรับรองสิทธิ์ เป็นการรับรองหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ใบอนุญาต ใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน เป็นต้น  

4.5) e-Medical Record ห รื อ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ป ระวั ติ ก ารรั ก ษ าผู้ ป่ ว ย 
ของสถานพยาบาลหรือ สถานบริการสาธารณสุขที่ จัด เก็ บ ไว้ ในรูปของข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์  
รวมถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล เพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

                                           
4 Digital Economy Rankings เป็นรายงานการจดัอันดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และ การสื่อสารเพื่อการด าเนินธุรกิจของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยในปี 2553 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 49  
จากท้ังหมด 70 ประเทศ 
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กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
และกรอบแนวคิดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ส าหรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของประเทศไทย สามารถแสดงได้ดังรูปภาพที่ 2-13 และ 2-14 ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่  2-13 กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 
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ภาพที่  2-14 กรอบแนวคิดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)5 ส าหรับการท าธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

 

                                           
5 e-Document เป็นการตดัการเอกสารที่เกดิจากวิธีการท า 3 รูปแบบ คือ 1) จากต้นฉบับกระดาษหรอือ่ืน ๆ แปลงเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (P2E) 2) จากต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แปลงเป็นกระดาษอื่น ๆ (E2P) และ 3) จากต้นฉบับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E2E) 
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 2-5 

ตารางท่ี  2-5 แสดงยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนให้มโีครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ (Physical 
Infrastructure)  
ที่พร้อมรองรับความต้องการใน
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(1) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโครงข่ายความเร็วสูงได้
อย่างทั่วถึงเพื่อการท าธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส ์
ที่สะดวกและรวดเร็ว  

(2) ภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
ทีเ่พียงพอต่อการให้บริการธรุกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายและปรบัปรุงประสิทธิภาพ 
ของโครงข่ายความเร็วสูง 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพเพื่อรองรับการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ก าหนด
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกื้อหนุน 
(Logical Infrastructure)  
ให้เกิดมาตรฐาน กฎ  
และความมั่นคงปลอดภัย 
ในการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

(1) มีการออกกฎหมาย และกฎระเบียบที่ช่วยลดอุปสรรค
ต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  

(2) มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนด  

(3) มีการก าหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วน  

(4) การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์มีความมั่นคงปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน  

(5) เกิดธุรกิจบริการทีส่ร้างความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดท าและปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่จ าเป็น พรอ้มเร่งรัดการบังคับใช้  
โดยผลักดันใหเ้กิดการคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน ์(Online Consumer Protection)  
การระงับข้อพิพาท ทางออนไลน ์(Online Dispute Resolution) และ e-Court อย่าง
สมบูรณ์ เพื่อลดอุปสรรคของการท าธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดการท าธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ผลักดันให้เกดิธุรกิจบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนให้มีการขยาย 
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในภาคธุรกิจมากขึ้น 

(1) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้ถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกจิเพิ่ม
มากขึ้น  

(2) ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการขยายตลาดเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการมีการนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารมาใช้ ในการด าเนนิธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธ์ที่ 3.3 ขยายตลาดและสรา้งโอกาสส าหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม และวสิาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  บูรณาการการ
ให้บริการและการเชื่อมโยงข้อมูล
ของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
อย่างมีเอกภาพ 

(1) มีการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน  

(2) ประชาชนใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ภาครัฐเพิม่มากข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เช่ือมโยงข้อมูลและยกระดับการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเ 
พื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 เร่งรัดการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(e-Document) สู่การปฏิบัตจิริง  
เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงานของภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างระบบเว็บไซตก์ลางบริการอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อเปน็ตัวกลางระหว่าง
ประชาชนและส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ผลักดัน 
ให้เกิดระบบบริการ 
ทางการแพทย์และสุขภาพ 
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ของประชาชน 

(1) มีระบบสารสนเทศสุขภาพแหง่ชาติเป็นฐานราก 
ของการบูรณาการข้อมูลสุขภาพ  

(2) การให้บริการผู้ป่วยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์
มีคุณภาพท่ีดีขึ้น  

(3) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย ์
และสุขภาพได้อย่างท่ัวถึง 

กลยุทธ์ที่ 5.1 มีองค์กรระดับประเทศเพื่อก าหนดทิศทางสาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 จัดทาและปรบัปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
และข้อมลูสุขภาพส่วนบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อรองรับการเช่ือมโยงข้อมูล 
ได้อย่างมั่นคงปลอดภยั 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 2-67 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมการบริการและการใช้งานระบบสารสนเทศสขุภาพอิเล็กทรอนิกส์  
ในสถานพยาบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขภาพในทุกระดับอย่างพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สนับสนุน
มาตรการและมาตรฐาน 
เพื่อเพ่ิมปริมาณของการ 
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

(1) มาตรการและมาตรฐานที่ส าคัญส าหรับการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
(2) ลดเง่ือนไขหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการน าระบบ
การช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
(3) ผู้ ใช้บริการมี ความพึ งพอใจต่ อระบบการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง และมีความต้องการใช้
การช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ผลักดันการบริการเพื่อเพิ่มการช าระเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ทดแทนการใช้เงินสด 
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาแนวทางที่ช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
กับการช าระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส ์
กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเสถยีรภาพ 
และประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยกระดับ
ศักยภาพขององค์กร บุคลากร 
และประชาชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคท่ีเปลี่ยน
ผ่านจากอนาล็อกเป็นดิจิทลั 
เต็มรปูแบบ 

(1) ภาครัฐมีองค์กร/ผู้เชี่ยวชาญเกีย่วกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในดา้นต่างๆ ท่ีพร้อมผลักดันและสนับสนุน
นโยบายในทุกด้าน 
(2) ประชาชนมีความรู้เท่าทันในการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธ์ท่ี 7.1 ผลักดันองค์กรที่เป็นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จในการพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ที่ 7.2 เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับภมูิภาค/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 7.3 จัดท าข้อมูลสถติิที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 7.4 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในด้านตา่งๆ 
กลยุทธ์ท่ี 7.5 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชน 
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2.3.6 ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย6 ตามกรอบนโยบายคณะกรรมการ 
Digital Economy พ.ศ. 2558-2562 

1) นิยาม “เศรษฐกิจดิจิทัล” 

1.1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
10 กันยายน พ.ศ.2557  

ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทั ล 
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขัน  
ในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ 
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับ 
การให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง 
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลั กดันงานส าคัญ 
ของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง  

1.2) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี 

Digital Economy ท าหน้าที่ เป็นส่ วนเสริม (Additional) เพ่ือสนับสนุน 
ให้ Growth Engine ตัวเดิม ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการท าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 

1.3) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

Digital Economy เกิ ดมานานแล้ ว  คื อ  ระบบ เศรษฐกิจที่ อยู่ บนฐาน 
ของการใช้ประโยชน์จาก Digital Technology โดยมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ Digital Technology  
คือ Digital Economy ซึ่งเป็นฐานหรือเป็นตัวเร่ง หรือ factor of economic growth ที่ท าให้ economic 
agent ท างานได้ดีขึ้น 

1.4) คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์  กรรมการผู้จัดการประจ าประเทศไทยและภูมิภาค 
อินโดจีน บ.ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จ ากัด 

                                           
6 สรุปและเรยีบเรียงจากการบรรยาย หัวข้อ “ทิศทางกระทรวง Digital Economy และบทบาทของภาครัฐ 
ที่ต้องปรับตัว” บรรยายโดย 

- ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อ านวยการอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันท่ี 29 เมษายน 
2558 ณ โรงแรมเซ็นจรูี่ พาร์ค กรงุเทพมหานคร 

- ดร.พนิตา พงษ์ไพบลูย์ นักวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
ณ โรงแรมเซ็นจรูี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 2-69 

คาดหวังจะเห็นผลการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจ และสังคม 
โดยมี IT เป็นตัวเร่ง และท าให้เกิดได้จริง รองรับการแข่งขันไม่เฉพาะในประเทศ แต่รวมถึงการแข่งขัน
ระหว่างประเทศด้วย ขณะเดียวกันต้อง ท าให้เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น 

1.5) คุณสนธิญา หนูจีนเส้ง กรรมการผู้จัดการ บ.อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ICT เป็นการยกระดับหรือเสริมให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้เร็ว และแข่งขันได้เร็วขึ้น โดยต้องมองทั้งเศรษฐกิจสังคม ภาคราชการ ลูกจ้าง อุตสาหกรรม 
ผู้สูงอายุ  ทุกคนต้องมีความรู้และสามารถใช้ ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ความรู้ และเศรษฐกิจ 

1.6) บทสรุปความแตกต่างระหว่าง ICT กับ Digital Economy 

ICT มุ่งเน้นแต่เฉพาะอุตสาหกรรม ICT การส่งเสริมด้าน ICT ที่ผ่านมาท าให้
เกิดการมีการใช้ ICT และใช้ ICT เป็น และมุ่งพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT เป็นหลัก   

Digital Economy จะเน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ICT ไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ใน 2 ด้าน คือ  (1) ด้านความมั่งคั่ง ได้แก่ ธุรกิจ ประชาชนทุกคนสามารถใช้ ICT สร้างรายได้ 
และ (2) ด้านความมั่นคงได้แก่  ใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต (สุขภาพ  การศึกษา) และใช้ ICT เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในยุค Digital Economy จากประชาชนธรรมดาที่ใช้ ICT เป็น  
จะกลายเป็น Digital Man เช่น digital  entrepreneur, digital student  เป็นต้น 

เทคโน โลยีดิ จิทั ลจะมาเปลี่ ยนรูปแบบวิถี การใช้ ชี วิตของประชาชน  
ปรับเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้ของชุมชน และเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการในการท าธุรกิจในทุกระดับ   
โดยต่อไปการท าธุรกิจ SMEs จะไม่จ ากัดเฉพาะแค่ตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ต้องคิดว่าเราจะขายใคร 
ในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

2) การขับเคลื่อน Digital Economy ของไทย 

2.1) ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้น าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก (facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน (promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่เอกชน อย่างเป็น
ระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ด้วยดิจิทัล ให้โปร่งใส และลดคอรัปชั่น 

2.2) มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่ชี้น าทิศทาง 
ของการพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และก าหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้าง
แรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพ่ือร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทย
ให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ  
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2.3) นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ 
บนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนให้
เกิดสัมฤทธิผล 

2.4) รัฐจะก ากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ให้มีธรรมาภิบาลเข้ม 
และความม่ันคงปลอดภัย รวมทั้งต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือไม่ให้มีการละเมิดกัน  

2.5) รัฐจะปรับปรุงบทบาท อ านาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ และการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้เป็นองคาพยพของการท างาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่เสริมซึ่งกันและกัน 

3) เป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

3.1) ประเทศไทยมี โครงสร้ าง พ้ื นฐานดิ จิทั ล  ที่ ทั นสมั ยมี ขนาด เพียงพอ 
และมีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค  

3.2) เทคโน โลยีดิ จิทั ล  เป็ น เครื่องมือส าคัญ ในการยกระดับคุณ ภาพชีวิต  
และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

3.3) สร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลให้เป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพ 
(Productivity) ของประเทศ 

3.4) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

3.5) สร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้และผู้ท างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  

3.6) มีการพัฒนาก าลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.7) ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

3.8) สร้ างความพร้อมด้ าน ไอซีที โดยรวมของประเทศไทยเพ่ื อยกอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 2-71 

4) (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เป็นผู้ก าหนดนโยบาย  
และมีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงไอซีที เดิม) เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ปฏิบัติ  
กรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลประกอบด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่ 

4.1) โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) 

4.1.1) บรอดแบนด์แห่งชาติ  

จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2560 ในระดับราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ และมี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 100 Mbps ในเขตเมืองในระดับราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ 

4.1.2) ศูนย์ข้อมูล  

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน 
ศูนย์ข้อมูล สร้างความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐ มีการสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและ
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก่อให้เกิดการส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชนและ
ผลักดันภาคเอกชนให้เพ่ิมศักยภาพและทักษะการดาเนินงาน อันจะ ก่อให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยในเวทีโลก 

4.1.3) วงจรสื่อสารระหว่างประเทศ  

ที่ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
ในระดับภูมิภาค มี Capacity เพียงพอ และมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับต่างประเทศหลายเส้นทาง  
รวมทั้งท าการปรับเปลี่ยน IPv4 เป็น IPv6 เพ่ือรองรับ Internet IP Address ที่เพ่ิมมากข้ึน 

4.2) โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) 

4.2.1) รัฐบาลดิจิทัล  

ปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่ Smart Service ที่ประชาชนสามารถขอรับ
บริการโดยไม่จ าเป็นต้องยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน ให้ใช้ประโยชน์จากเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลักหรือบัตร Smart Card โดยข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์ม 
ขอใช้บริการเพ่ือลดการกรอกแบบฟอร์มกระดาษและ ลดเวลาในการรับบริการของประชาชน  

4.2.2) แพลตฟอร์มการบริการ  

มีแพลตฟอร์มการให้บริการ (Service Platform) พ้ืนฐาน เช่น บริการ
แปลภาษา บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API  เพ่ือรองรับการสร้างบริการรูปแบบใหม่ในด้านที่ส าคัญเร่งด่วน 
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เช่น e-Commerce e-Logistics การท่องเที่ยว และบริการสาธารณสุขส าหรับประชาชน รวมทั้งการ
บริการข้อมูลสารสนเทศส าหรับชุมชน เป็นต้น 

4.2.3) นวัตกรรมบริการข้อมูล  

โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เปิดเผย จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API และน ามาซึ่ง
การพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ เชิงนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชน 

4.3) โครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน (Soft Infrastructure) 

4.3.1) ด้านการอ านวยความสะดวก  

ท าการอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคธุรกิจ 
ด้านเอกสารส าคัญต่างๆ ด้วยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
ด้วยมาตรฐานในเอกสารการเงินและเอกสารการค้าอิเล็กทรอนิกส์  

4.3.2) CERT (Computer Emergency Response Team)  

Readiness ท า ก า ร พั ฒ น าม าต ร ฐ า น ค ว าม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย 
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และบุคลากร ด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่ส าคัญและจ าเป็น  
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวข้อง 

4.3.3) ด้านกฎหมาย  

ท าการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย 
รวมถึงการปรับปรุงกลไกการบังคับใช้ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและอ านวยความ
สะดวกในการท าธุรกรรมบนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นการลด/เลิกการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ  
ที่เป็นอุปสรรค 

4.4) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion) 

4.4.1) ด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล  

ท าการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้บริการการค้า
ดิจิทัล (Digital Commerce) ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ตลอดจนการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ และสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการต่อยอดนวัตกรรม 
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4.4.2) ด้านการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ด้านดิจิทัล  

โดย เพ่ิ มการจ้ างงานอย่ างยั่ งยืนด้ วยการยกระดับทั กษะและ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ให้กับผู้ ประกอบการ ตลอดจนสร้างผู้ ป ระกอบการดิจิทั ล  
(Digital Entrepreneur) เพ่ือรองรับความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัดให้มีหลักสูตรระดับสูง
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (Advanced Computer Engineering and Digital 
Innovation) รวมถึงอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนให้กับผู้ประกอบโดยเฉพาะธุรกิจ SME 

4.4.3) ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

มีการบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือต่อยอดนวัตกรรมส าหรับการสร้างสินค้าและบริการ (Digital Innovation) โดยมุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจ
สามารถปรับรูปแบบการท าธุรกิจ (Business Transformation) และจัดตั้ งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology Park) เพ่ือท าหน้าที่ เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจใหม่  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ 
และพัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร 

4.5) ส่งเสริมการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) 

4.5.1) ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ให้ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการให้บริการการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยคนทุกกลุ่มในสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน 
เด็กและเยาวชนวัยเรียนที่อยู่ทั้ งในและนอกระบบการศึกษาสามัญผู้ ใหญ่ในวัยท างาน ผู้สู งอายุ  
และผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท โดยจะต้องมีการออกแบบระบบและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักการ
ออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) 

4.5.2) ด้านหอจดหมายเหตุ/ ห้องสมุดดิจิทัล  

ท าการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศโดยการแปลง
ข้อมูลเก่าของรัฐหลากหลายประเภทในให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชน สามารถสืบค้น  
และใช้ประโยชน์ ได้  รวมไปถึงการสร้ างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  และพิพิธภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ของสังคมไทย ที่สามารถเข้าถึงผ่านที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกที่ ทุกเวลา 

4.5.3) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ  

ท าการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบ
ได้อย่างสร้างสรรค์ รู้ เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่องสังคม โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ 
ของประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูลและสื่อโดยไม่ถูกครอบง า  
และสามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการด ารงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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5) แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐในบริบท 
ของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

5.1) Service Innovation ได้แก่ 

 เน้นให้ เกิดการบริการที่สะดวก โดยการใช้ผ่านบัตร smart card  
ในการท าธุรกรรมกับภาครัฐ รวมถึงการใช้ smart devices ในการค้นหาข้อมูล 

 การสร้าง National Data Center เพ่ือสร้างแหล่งการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ และการสร้างความน่าเชื่อถือได้ของสารสนเทศ 

5.2) Digital Competencies ได้แก ่

 การสร้าง Service และกระบวนการท างานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเน้นเรื่อง Web service เพ่ือให้ลดปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง  

5.3) Governance เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ได้แก่ 

 ลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการท างาน และระยะเวลาด าเนินการ 

 สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน โดยการสร้างคู่มือประชาชน ตามพรบ. 
อ านวยความสะดวก เพ่ือลดขั้นตอนการติดต่อประสานงาน 

 เน้นการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่าย 

 เน้นการก าหนดมาตรฐานต่างๆ  เพ่ือให้การท างานของภาครัฐเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

5.4) Leadership and Change Management ได้แก่ 

 เน้ นการบริห ารแบบบู รณ าการในลั กษณ ะ Integrated Single 
Framework ที่เชื่อมโยงทุกเป้าประสงค์ของรัฐ และเอกชน ที่มีกระบวนการบริหารในแบบบูรณาการ 
(Integrated Management) 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น  ต้องมีกระบวนการ 
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเดิมในยุคอนาล็อค (Analog) ให้สอสดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิตอล 

 ผู้บริหาร ควรค านึงถึงการส่งทอดเป้าหมายของการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่าง IT กับเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจฯ ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับองค์กร 

 การก ากับดูแลทางด้าน IT ที่ดีที่คู่กันไปกับการก ากับดูแลกิจการภายใน
ระดับองค์กร และระดับประเทศนั้น ควรสร้างความพร้อมใช้ของสารสนเทศที่น่าเชื่อถือได้ และมีประโยชน์ใน
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การบริหารและการตัดสินใจ ควรมีการสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน และแนวความคิดใหม่ ที่ต้องมีการพัฒนาความรู้  
ความเข้าใจทางด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภายใต้กรอบ Digital Economy ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการริเริ่ม  
การด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน Digital Economy เพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้าน
ธุรกิจ และวัฒนธรรมในการท างานที่เป็นเรื่องส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ ตามนโยบาย Digital Economy 

2.3.7 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่  3) ของกระทรวงแรงงาน 
พ.ศ. 2559 - 2563 

1) วิสัยทัศน์ 

“กระทรวงแรงงานมุ่ งมั่ น พั ฒ นาเทค โน โลยี ส ารสน เท ศและการสื่ อ ส าร  
เพ่ือการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ” 

2) พันธกิจ 

2.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ  
ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

2.2) พัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้เกิด
การบูรณาข้อมูลแรงงานรอบด้านทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน 

2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในระดับ
มาตรฐาน เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีคุณภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

3) เป้าหมายโดยรวมในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559 – 2563 

3.1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้ง่าย ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนไม่สร้างภาระให้กับผู้รับบริการ 

3.2) เพ่ือพัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
ทั้งภายในกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อการก าหนด
นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้ งการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ  
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
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3.3) เพ่ือพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้กับบุคลากรทุกระดับ สามารถรองรับระบบงานที่ พัฒนาขึ้นตามแนวนโยบายดิจิทัล รู้ เท่าทัน  
และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีคุณภาพททั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 

3.4) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถ
รองรับการให้บริการแก่ประชาชนจากบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพ 

3.5) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีมาตรฐาน และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ของกระทรวงแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมบูรณาการเข้าสู่รูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย (Application/Service Platform) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงเพ่ือบูรณาการข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Center) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร และการให้บริการแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงนโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความสอดคล้องกันในด้านต่างๆ อาทิเช่น กรอบนโยบาย IT 2020 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารฉบับที่  3 ของประเทศไทย (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ของประเทศไทย และ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังแสดงในตารางที่ 2-7  
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านระบบสารสนเทศ และการบูรณาการข้อมูล 
2) ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 
3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
4) ด้านการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบาย/กระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/

การประชาสัมพันธ์) 
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ตารางที่  2-6 แสดงรายละเอียดนโยบายและยุทธศาสต์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความสอดคล้องกันในด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านระบบสารสนเทศ และการบูรณาการข้อมูล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศไทย IT 2020 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสารอาเซียน 
2015 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 - 2561 

(ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 - 2560 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกระทรวงแรงงาน 
พ.ศ. 2559 - 2563 

ด้านระบบสารสนเทศ 
แ ล ะก ารบู รณ าก า ร
ข้อมูล 

4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรม 
การบริการของภาครัฐท่ีสามารถ
ให้บริการประชาชน และธุรกิจ 
ทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 

3. การสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) 

3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐโดยการมสี่วนร่วม 
ของชุมชนและท้องถิ่น 
ในแนวทางนวัตกรรมบริการ  
และมีความมั่นคงปลอดภัย 
ทั้งในระดับประเทศและภูมภิาค 
(Smart Government 

3 : ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีการขยายการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาค
ธุรกิจมากขึ้น 

1. การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมบูรณาการ
เข้าสู่รูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย 
(Application/Service Platform) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน ICT  
ที่ เป็ นอิ นเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง 
หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่ เป็น 
Broadband ให้ มี ค วามทั นสมั ย  
มี ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง  
แล ะมี ค วาม มั่ น ค งป ล อด ภั ย  
สามารถรองรั บความต้ องการ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ  ได้ 

4. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure 
Development) 

2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) 
และคุ้มค่า (Optimal 
Infrastructure) 

4. บูรณาการการให้บริการ
และการเชื่อมโยงข้อมลู 
ของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมีเอกภาพ 

2. การพัฒนาและยกระดับ 
การเช่ือมโยงเพื่อบูรณาการ
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมลูภาครัฐ 
(Government Data Center) 
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ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศไทย IT 2020 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสารอาเซียน 
2015 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 - 2561 

(ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 - 2560 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกระทรวงแรงงาน 
พ.ศ. 2559 - 2563 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 2 พัฒนาทุนมนุษย ์ 
ที่มีความสามารถในการพัฒนา
และใช้สารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ 
และรูเ้ท่าทัน รวมถึงพัฒนา 
บุคลากร ICT ที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล 

2. การเสรมิสร้างพลัง
ให้แก่ประชาชน 
และให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม (People 
Empowerment & 
Engagement) 

5. การพัฒนาทุนมนุษย ์
(Human Capital 
Development) 

1: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึง 
และรูเ้ท่าทัน ICT เพื่อการ
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
อย่างพอเพียง ด้วยแนวคิด
สร้างสรรคเ์ชิงนวัตกรรม  
มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
และใช้ประโยชน์จากบริการ ICT 
(Participatory People 

7. ยกระดับศักยภาพ 
ขององค์กร บุคลากร  
และประชาชนเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในยุคที่เปลี่ยนผ่านจาก
อนาล็อกเป็นดิจิทลัเตม็รูปแบบ 

3. การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการแก่ประชาชน 

ด้านการบริหารจัดการ 
(นโยบาย/
กระบวนการ/
มาตรฐาน) 

3 ยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
ICT เพื่อสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
และน ารายได้เข้าประเทศ  
โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุม่
เศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี  
และประชาคมอาเซียน 

6. การลดความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึง
เทคโนโลย ี(Bridging 
The Digital Divide) 

3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐโดยการมสี่วนร่วม 
ของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทาง
นวัตกรรมบริการ และมีความ
มั่นคงปลอดภยัทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค 
(Smart Government 

2. ก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เกื้อหนุน (Logical 
Infrastructure) ให้เกิด
มาตรฐาน กฎ และความมั่นคง
ปลอดภัยในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

5. การส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจดัการและควบคุม 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน 
และคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
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2.4 กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ประกอบด้วย 

2.4.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

2.4.2 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

2.4.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

2.4.4 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 

2.4.5 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

2.4.6 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

2.4.7 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ  
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

2.4.8 พระราชกฤษฎีกาการก าหนดวิธีการแบบปลอดภัย ในการประก อบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

2.4.9 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 

2.4.10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-8 
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ตารางท่ี  2-7 แสดงรายละเอียดกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดค าอธิบาย 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

เจตนารมณ์เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เทียบเท่ากับการท าเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือ เพื่อรับรองวิธีการส่ง
และรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการับฟังพยานหลักฐานที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริม 
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความน่าเช่ือถือและมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมซึ่งเคยปฏิบัติอยู่เดิม 

2. พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีในการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ พ.ศ. 2549 

เพื่อส่งเสริมระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ในการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานและบุคลากรของรัฐในการด าเนินกิจกรรมด้วยวิธีการ 
ทางอิ เล็กทรอนิกส์  จึงได้มี  การก าหนดแนวทางหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่อ หรือด าเนินการใดๆ กับ หน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ 

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 

เนื่องจากปัญหาภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่รูปภาพข้อความที่มีลักษณะลามก อนาจาร ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อ
บุ ค คล  ต่ อค วาม มั่ น ค งท า งการ เมื อ ง สั งคม  เศ รษฐกิ จขอ งป ระ เทศ  จึ งท า ให้ เกิ ด พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้  อ งค์ ป ระกอบ  
ของความผิดและบทลงโทษ แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 13 มาตรา  
ตั้งแต่มาตรา 5 ถึง มาตรา 17 อาทิเช่น 

- มาตรา 5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 

- มาตรา 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 

- มาตรา 10 ท าให้ระบบไม่สามารถท างานได้ตามปกติ เช่น ปล่อยไวรัส เป็นต้น 

- มาตรา 14 การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม 

ที่มาข้อมูล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 27 ก หน้า 4 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา
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รายละเอียดค าอธิบาย 

4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑ์การ
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 

การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มขยาย วงกว้าง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  
นับเป็นพยานหลักฐานส าคัญใน การด าเนินคดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ  
จึงสมควรก าหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2551 

1. ในกรณีที่มีการท าสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ส าหรับใชอางอิง ขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกสหากสิ่งพิมพนั้น 
มีขอความถูกตองครบถวนตรงกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสและไดมีการรบัรองสิ่งพิมพนั้นโดยหนวยงานท่ีมอี านาจตามที่คณะกรรมการ 

2. ในกระบวนการพิ จารณากฎหมาย คดี แพ ง คดี อาญา หรือคดี อื่ น  หามปฏิ เสธขอมู ลอิ เล็ กทรอนิ กสใชเปนพยานหลักฐาน  
เพียงเพราะวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส แตใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสาร 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะวิธีการเก็บรักษา ความครบถวนสมบูรณและไมมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเปนประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน รองประธาน และกรรมการอื่นอีก 12 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผู
แตงตั้งจากผูทรงคณุวุฒิดาน การเงิน การพาณิชย 

4. ใหจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ที่มาข้อมูล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 33 ก หน้า 81 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา
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รายละเอียดค าอธิบาย 

5. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองแนวนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหนว่ยงาน 
ของรัฐ พ.ศ. 2553 

ปัจจุบันปัญ หาด้ านการรักษา ความมั่ นคงปลอดภั ยให้ กับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่ มขึ้นทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ  
อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาครัฐและภาคธุรกิจมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนองค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ที่มีการด าเนินงานใด ๆ ในรูปของข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศขององค์กร ขาดความเช่ือมั่นต่อการท าธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ ประกอบกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะส่งเสริมและผลักดันให้
ประเทศสามารถยกระดับการแข่งขันกับประเทศอื่น  ๆ โดยการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ ใช้ประกอบ  
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายจึงเห็นความส าคัญที่จะน ากฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ มาบังคับ ใช้กับการท าธุรกรรมทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  ทั้ งในส่วนที่ ต้ องกระท าและในส่วนที่ ต้ องงดเว้นการกระท า เพื่ อ  ช่วยให้ การท าธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์  
ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเช่ือถือความน่าเช่ือถือ 

6. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือ เผยแพร่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับความคุ้ มครอง  
ซึ่ งปั จจุบันมี  การน าระบบสารสนเทศและการสื่ อสารมาประยุกต์ ใช้ประกอบการ ท าธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ อย่ าง แพร่หลาย  
และเพื่อให้การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเช่ือถือ และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 

7. พระราชกฤษฎีกาการก าหนดวิธีการ 
แบบปลอดภัย ในการประกอบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

ส่งเสริม ให้มีการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศในการท าธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์   
เพื่อให้มีการยอมรับและเช่ือมั่นในข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์มากยิ่ งขึ้น ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม  
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์  พ .ศ . 2544 บัญ ญั ติ ให้ ธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์  ใดที่ ได้ ก ระท าตามวิธีการแบบปลอดภั ยที่ ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา
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รายละเอียดค าอธิบาย 

8. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การรับรองสิ่งพิมพ์
ออก พ.ศ. 2555 

กฏหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให้มีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้สิ่งพิมพ์ออก 
นั่นสามารถใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ และมีผลใช้แทน ต้นฉบับได , ตามความในมาตรา 10 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดขึ้น จึงได้
ออกประกาศไว้ 

9. พระราชบัญญัติว่าด้วยการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจาณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ.2558 

คณะกรรมการ พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า คู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้ วย   ห ลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร  และ เง่ือน ไข (ถ้ ามี )  ในการยื่ น ค าขอขั้ น ตอนและระยะ เวลาในการพิ จารณ าอนุญ าต 
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่ นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้ 
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2.5 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends) 

สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ดังนั้นการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนไลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technolgy Trends) 
จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีความต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของกรม 
การจัดหางาน ตลอดจนการปฏิบัตหน้าที่ของบุคลากรให้มีทันสมัย อีกทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่แต่ละประเทศต้องมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ  

จากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2557 
(ค.ศ. 2014) บริษัท การ์ดเนอร์ (Gartner) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน าที่ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดท าการคาดการณ ทิศทางและแนวโนมเทคโนโลยีสารสน เทศ 
และการสื่อสารพร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลวัฎจักรการพัฒนาของเทคโนโลยี (HYPE Cycle) ในงานสัมมนา 
Gartner Emerging Trends 2014 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-15 

 

 
ภาพที่  2-15 แสดงวัฎจักรการพัฒนาของเทคโนโลยี (HYPE Cycle) ในงานสัมมนา 

Gartner Emerging Trends 2014 
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จากภาพที่ 2-15 แสดงวัฎจักรการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ หรือที่ Gartner เรียกวา “HYPE Cycle” นั้น 
เปนเครื่องมือในการน าเสนอที่ระบุวาเทคโนโลยีทุกชนิดจะมีวงจรการเจริญเติบโตที่เหมือนกัน โดยแบงอ
อกไดเปน 5 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 : ระยะจุดชนวน (Technology Trigger) คือระยะที่ Technology เพ่ิงจะถูกประกาศออกมา 
จากหอง Lab ใหเปนที่รับรูแกสาธารณะ แตไมมีใครรูจริง หรือไมก็มีผูรูอยูในวงจ ากัดหรือนอยมาก  
ถาจะเปรียบกับเด็ก ก็เปรียบเหมือนเปนเด็กระยะแรกเกิด ผูใกลชิดก็และตองการเปนตนแบบแกผูอ่ืน  
แตเมื่อระยะเวลาผานไป ความแตกตางนั้นก็จะตองถูก convert เขามาสูจุดเดียวกัน และเปนบรรทัดฐาน
ในที่สุด 

ระยะท่ี 2 : ระยะรุงเรืองสุดขีด (Peak of Inflated Expectations) เมื่อ Technology เปนที่รับรูกระจาย
สูสาธารณะมากขึ้น มีผูคนเหอและแหตาม Technology นั้นไปอยางลนหลาม มีความคาดหวังสูงมาก 
วาจะตองไดนั่นไดนี่  กลับมามีการลงทุนแบบทุมลงไปอยางสุดตัวเหมือนกับหุ้นขึ้นอยางสุดขีด  
แตนั่นเป็นเพียงความคาดหวังที่ เกินขนาด (Over Expectation) ซึ่งในที่สุดเมื่อมีการลองไปชักพัก 
ก็จะมีผูที่พบความส าเร็จบ้าง ไม่พบความส าเร็จบ้าง แล้วเมื่อพุ่งขึ้นสูงสุด ก็ตกลงมาเสมือนเป็นช่วงหุ้นตก 
และเข้าสู่ระยะท่ี 3 ต่อไป 

ระยะที่ 3 : ผานวิกฤตต่ าสุดของความผิดหวัง (Trough of Disillusionment) ระยะนี้นับวา Technology 
นั้น ไดผานการทดสอบมาแลวหลายตลบ บาง Technology ก็แทบลมหายตายจากเลิกลากันไป  
สวนที่ผานพ้นวิกฤตมาไดก็จะผานเขารอบวิ่งไปหาเส้นชัยในระยะที่ 4 

ระยะที่ 4 : รูแจงเห็นจริง สว่างธรรม (Slope of Enlightenment) Technology ที่สอบผานจากระยะ 
ที่  3 มาไดจะเสมือนกับได้ รับการรับรองแลววาเปน Technology ที่ ผู คน รูซึ้ งแบบรูแจงแลว  
เห็นแสงสว่างแล้วเขาสูการเติบโต และน าไปใช้ในงานจริง ซึ่งเปนระยะท 5 ในที่สุด 

ระยะที่  5 : ภู เขาทองที่ ราบ เรียบ  (Plateau of Productivity) Technology ที่ เติบ โตมาถึ งจุ ดนี้ 
ได้จะกลายเป็น Technology ที่ใช้ในการด ารงชีวิตของการท างานจนเป็นเรื่องปกติในที่สุด 
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โดยบริษัท การ์ดเนอร์ (Gartner) ได้คาดการณ์แนวโน้ม 10 เทคโนโลยี ที่จะมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 (ค.ศ. 2015)  
เป็นต้นไป ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางท่ี  2-8 แสดงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends) 

ล าดับที ่ แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต7 รายละเอียดค าอธิบาย สรุปประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้งาน8 

1 Computing Everywhere การใช้งานอุปกรณ์  Smartphone  ที่ แพร่หลาย ท าให้ เกิ ดผู้ ใช้ที่ เป็ น Mobile มากขึ้ น  
และต้องสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกที่  ระบบการใช้งานก็จะต้องค านึงสภาพแวดล้อม 
ที่จะมีอุปกรณ์หลากหลายต่อมาจากทุกๆ ที่มากกว่าที่จะพัฒนามุ่งมาให้อุปกรณ์เดี่ยวใช้งาน  
และยิ่งมีกระแสของอุปกรณ์อย่าง  Wearable Technology ก็จะยิ่งท าให้การประมวลผล 
ผ่านอินเตอร์เน็ตมีการใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้นที่ผู้คนจะเข้าถึงจากทุกๆที่ และต่อไปการออกแบบ
ที่เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience Design) จะมีความส าคัญยิ่งขึ้น 

- องค์กรจะรับมือกับเทคโนโลยี Computing 
Everywhere อย่างไร 

- บุคลากรต้องตระหนักต่อการใช้งานอุปกรณ์
พกพาอย่างไร 

2 The Internet of Thing (IoT) Gartner ให้ความส าคัญกับ IoT อย่างต่อเนื่องมาสามปีแล้ว ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ของอุปกรณ์ จะท าให้ เกิดข้อมูลที่ มากขึ้นและก็จะมีบริการต่ างๆเพิ่มมากขึ้นตาม  
เราจะเห็นการน าอุปกรณ์มาใช้งานในเชิงธุรกิจมากขึ้น อาทิเช่น การน าโมเดลการจ่ายเงิน 
ตามการใช้งาน (Pay-per-use) มาใข้กับการบริการอย่างระบบประกันภัยที่อาจช าระเฉพาะ
เมื่อมีการขับรถโดยเราใช้อุปกรณ์ IoT ตรวจจับ  หรือท่ีจอดรถท่ีอาจมีอุปกรณ์ IoT ติดอยู่ 

- การให้บริการดา้นต่างๆ 
- การบริการแบบจา่ยเงินตามการใช้งาน  
(Pay-per-use)  
- การจัดการด้วยบุคคล การด าเนนิการรูปแบบ 
Self Service 
- การให้บริการระบบเช่น Cloud ส าหรับการใช้
ในองค์กรเช่น SaaS, PaaS และ IaaS 

                                           
7 ที่มา : ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์, http://thanachart.org/2014/10/11/gartner-top-10-strategic-it-trends-2015/ สืบค้นเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558 
8 ที่มา : https://pt-br.facebook.com/SipaWws/posts/1582403788645781?fref=nf สืบค้นเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 
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- องค์กรจะน า The Internet of Things  
มาใช้ได้อย่างไร 
- บุคลากรสามารถท่ีปรับใช้กับแนวคดินี้อย่างไร 

3 3D Printing ตลาดการพิมพ์สามมิติ ในปี  ค.ศ. 2015 จะโตขึ้นถึง 98% และคาดการณ์ ว่าจ านวน
เครื่องพิมพ์สามมิติจะถูกจ าหน่ายเพิ่มเป็นสองเท่าและจะมีจ านวนเป็นสามเท่าในอีกสามปี
ข้างหน้า โดยเครื่องก็จะมีราคาถูกลงและถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น  
ซึ่งการน า 3D Printer มาใช้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบหรือการพัฒนาอุปกรณ์
ต้นแบบ 

- การน าเทคโนโลยี 3D Printing มาใช้ในองค์กร
อย่างไร 

4 Advanced, Pervasive and 
Invisible Analytics 

Analytics จ ะ ก ล าย เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ เพ ราะ เร าจ ะมี ข้ อ มู ล ทั้ งที่ เป็ น   structure  
แล ะ  unstructure ม าก ขึ้ น  Application ต่ า งๆ ก็ ต้ อ งมี ร ะบ บ ที่ มี ค ว าม ส าม ารถ 
ด้าน Analytics อยู่ใน และองค์กรก็ต้องเตรียมรองรับกับข้อมูลมหาศาลที่จะมาจาก IoT, 
Social Media และ อุปกรณ์ Wearable ซึ่ง Analytics จะมีความส าคัญในการจะหาค าตอบ
ต่าง ๆ มากกว่าเพียงแค่ Big Data 

- การเตรยีมโครงสรา้งพื้นฐานส าหรับการสร้าง
ระบบวิเคราะห์ขั้นสูง 

- การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณท์ี่ช่วย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้อย่างไร 

5 Context-Rich Systems Gartner ได้กล่าวถึง Ubiquitous embedded intelligence ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบ
ต่างๆที่จะช่วยเตือนและคาดการณ์ เรื่องต่างๆที่อยู้รอบตัวได้ล่วงหน้า อาทิเช่นระบบ
อย่าง  Context-Aware Security 

- การน าแนวคิดของระบบวิเคราะห์ขั้นสูง 
มาใช้วิเคราะหส์ารสนเทศให้องค์กรเกิดประโยชน์
ได้อย่างไร 

6 Smart Machines เมื่ อปี ที่ แล้ ว  Gartner ก็กล่ าวถึ ง Smart Machine ที่ เป็ นระบบที่ สามารถเรียนรู้ เองได้  
(เช่น IBM Watson) ซึ่ งจะมี ระบบ  Analytics ที่ ชาญฉลาด โดยยุคของ Smart Machine  
ที่จะมาถึงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของประวัติศาสตร์ไอที  ซึ่ งในปัจจุบัน 

- องค์กรได้ประโยชน์ต่อเทคโนโลยี Smart 
Machines อย่างไร 

- บุคลากรจะได้ประโยชน์ต่อเทคโนโลยี Smart 
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ก็ เริ่ มมี การพั ฒนาต้ นแบบของ รถยนต์ แบบ autonomous, หุ่ นยนต์ ที่ ก้ าวหน้ าขึ้ น  
หรือผู้ช่วยอัจฉริยะเสมือนจริง (virtual personal assistant) 

Machines อย่างไร 

7 Cloud/Client Architecture เทคโน โลยี  Mobile และ Cloud ก าลั งเข้ ามารวมกัน  โดยฝั่ ง Client จะเป็ น  Rich 
Application ที่ท างานบนอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเช่นอุปกรณพ์ีซี smartphone 
หรือ Tablet ส่วนฝั่งของ Server ก็จะเป็น Applications หลากหลายที่ท างานอบู่บนระบบ 
Cloud Computing ที่ ยื ดหยุ่ น  (Elastic) และพร้อมที่ จะรองรับผู้ ใช้จ านวนมากได้ 
(Scability) นอกจากนี้ความต้องการการใช้งานฝั่ง Client ผ่านอุปกรณ์โมบายจะยิ่งท าให้
ระบ บ  Server และ  Storage มี ขน าด ให ญ่ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ  ผู้ พั ฒ น า  Application  
ก็ต้องต้องเตรียมรองรับกับผู้ ใช้จ านวนมากจากอุปกรณ์ ที่ มีหน้ าจอที่หลากหลาย  
และจะต้องสามารถ Sync ข้อมูลของ Application ในทุก ๆ อุปกรณ์ได้ 

- สิ่งที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานองค์กร 
กับ Cloud Computing เช่นระบบบัญชีรายชื่อ 
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ และระบบจดัเก็บ
งานในองค์กรเป็นต้น 

- พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้จะมีรูปแบบ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

8 Software 
Defined Infrastructure and 
Applications 

ต่อไปเราจะเห็นการโปรแกรมที่ยืดหยุ่น (Agile Programming)  ส าหรับทุกๆอย่างตั้งแต่ 
การพัฒนา Application ไป จนถึงการท า Infrastructure ที่จะมี เรื่องของ Software-
defined networking, storage, data centers แ ล ะ  security โ ด ย จ ะ มี ก า ร ใ ช้ 
Application Programming Interface (APIs) ที่จะเข้าถึงข้อมูลและระบบเหล่านี้ผ่าน
บริการที่อยู่บน Cloud 

- เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile 

- เรียนรู้รูปแบบการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์แบบ Static 
และ Dynamic Model 

- เรียนรู้กับการสร้างโค้ด และการรวมโค้ดต่างๆ 
จากเครือข่ายสู่การพัฒนาแอพพลิเคชันที่ต้องการ 

9 Web-Scale IT การให้บริการไอทีก าลังเปลี่ยนไปเพราะมีผู้ใช้จ านวนมหาศาล ระบบอย่าง Facebook, Amazon 
และ Google ท าให้ Enterprise Data Center ต่างๆต้องออกแบบระบบที่จะรองรับผู้ใช้จ านวนมาก
ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งจะเป็นเรื่องยากที่องค์กรส่วนใหญ่จะท าระบบแบบนั้นได้  
ดังนั้นในอนาคตเราอาจจะเห็นองค์กรต่างๆมาใช้ระบบ Cloud มากขึ้น และขั้นตอนแรกขององค์กร

- เรียนรู้เกีย่วกับเครื่องมือในการพฒันา 
ของ Android เพื่อให้ได้แนวคิดในการพัฒนา
ระบบแบบ Web-Scale IT 
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ต่างๆที่จะเข้าสู่่  Web-Scale IT คือการใช้ DevOps  ซึ่งเป็นการรวมกันของ Development  
กับ  Operation 

10 Risk-Based Security and 
Self-Protection 

สุดท้าย Gartner ก็ยังให้ความส าคัญกับเรื่องของระบบความปลอดภัยและเช่ือว่าไมม่ีองค์กร
ใดป้องกันได้  100%  ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงและการใช้กระบวนการและเครื่องมือ 
ในการลดความเสี่ยงจะเป็นเรื่องทีส่ าคัญ ในมุมทางเทคนคิการออกแบบ Application  
ที่มีการป้องกันความปลอดภัยอยู่ในตัวจะมีความส าคัญยิ่งขึ้น 

- เรียนรู้เกีย่วกับความตระหนักในด้าน 
ความปลอดภัยในฝั่งองค์กร และผูใ้ช้งาน 
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ส าหรับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพิจารณาทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยี
ของโลก เพ่ือน ามาวิเคราะห์เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสรุปไว้ 
7 เทคโนโลยี ดังแสดงในตารางที่ 2-9 

ตารางท่ี  2-9 แสดงเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

ล าดับที ่ รายการเทคโนโลยี นัยยะส าคัญต่อประเทศไทยในการพัฒนาเข้าสู่ 
Digital Economy   

1 New Communications 
Technologies  

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการสื่อสารความเร็วสูง
(อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์) ให้ใช้ได้ทั่วถึง 

2 Social Media & Mobile 
Computing 

วิจัยพัฒนา ผลิต และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสามารถ
สูงขึ้น 

3 Big Data Analytics พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย 

4 Cloud Computing ยกระดับศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก 

5 Internet of Things เปิดช่องทางบริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

6 Digital Technologies for 
Development 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่ม 

7 Cyber security  สร้างกลไกเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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บทท่ี 3 บทวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สารของกรมการจัดหางาน 

 

บทนี้จะเป็นการน าเสนอภาพรวมสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประกอบด้วย สถานภาพด้านภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของกรมการจัดหางาน 
จ านวนบุคลากร สถานภาพด้านกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุน ระบบสารสนเทศและข้อมูล 
สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป รวมถึงสถานภาพด้านระบบเครือข่าย 
และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 สถานภาพด้านภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของกรมการจัดหางาน 

3.1.1 วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานท าคุ้มครองคนหางาน  
และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย 

3.1.2 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริม ก ากับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
5. จัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

3.1.3 อ านาจหน้าที่ของกรมการจัดหางาน 

ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน ศึกษา วิเคราะห์สภาวะ
ตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบ 
การบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท า เพื่อให้ประชาชนมีงานท าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ  
และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ด าเนินการตามก าหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วย
การท างานของคนต่างด้าว และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียน
ข้อมูลตลาดแรงงาน 

3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดท าและประสาน
แผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งก าหนด
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 

4. ให้ค าปรึกษา ส่งเสริมและให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดให้แก่ประชาชน 
5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

3.1.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหา
งาน เป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค อีกทั้งหน่วยงานได้มีการจัดตั้งขึ้นเอง
เป็นการภายใน คือ กองภายใน และหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี มีดังนี้ 

 
ภาพที่  3-1 แสดงโครงสร้างตามกฎกระทรวงแรงงานแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน  

รวมกับหน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้น 
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1) ราชการบริหารส่วนกลาง 

1. ส านักงานเลขานุการกรม  

1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และงาน
ประชาสัมพันธ์ของกรม 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 
อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 

- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งสวัสดิการของกรม 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- งานบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายประสานและช่วยอ านวยการ 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 

- ฝ่ายการคลัง 

- ฝ่ายเงินกองทุน 

- ฝ่ายพัสดุ 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

2. กองนิติการ  

1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบ
ของกรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา  
งานคดี ปกครอง งานคดีแรงงานและงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 

- ด า เนิ น การ เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณ าอุทธรณ์ ต ามกฎห มาย 
ในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- กลุ่มกฎหมาย 

- ฝ่ายคดี 

- ฝ่ายพิจารณาอุทธรณ์ 

- ฝ่ายกฎหมาย 

- งานบริหารทั่วไป 

3. กองแผนงานและสารสนเทศ  

1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- พัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้ในงานด้านส่งเสริม
การมีงานท า 

- จัดท าและประสานแผนปฏิบั ติ งานของกรมให้ สอดคล้อง 
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงาน ในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรม 

- ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
ด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท า 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- ฝ่ายนโยบายและแผน 

(1) งานวิชาการ วิจัย/ติดตามและประเมินผล 

(2) งานแผนงานและงบประมาณ 

- ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
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(1) งานอนุสัญญา 

(2) งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- ศูนย์สารสนเทศ 

(1) งานประมวลผลฯ 

(2) งานห้องสมุด 

- งานบริการทั่วไป 

- ศูนย์อาเซียน 

- เป็ น หน่ วยงาน ที่ ตั้ งขึ้ น ให ม่  โด ยมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ดช อบ งาน 
ด้านประชาคมอาเซียนและการต่อต้านการค้ามนุษย์ ครอบคลุมทั้งงานในระดับนโยบาย การประสาน
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/กิจกรรม ประสานหน่วยปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงานระหว่าง
ประเทศ 

4. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน  

1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดหางานในประเทศ 
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และหามาตรการในการบริการ 
จัดหางานให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริม สนับสนุน การบริการจัดหางานร่วมระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน รวมตลอดถึงสนับสนุนให้มีการจ้างงานมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดวัยท างาน 

- เป็นศูนย์ข้อมูลต าแหน่งงานและทะเบียนคนหางานในประเทศ 

- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับอนุญาตจัดหา
งานในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย 

- คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือคนหางานที่ท างานในประเทศให้ได้รับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตน 
กรณีว่างงาน และการประกันการมีงานท า 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
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ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- งานบริหารทั่วไป 

- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

(1) ฝ่ายพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

(2) ฝ่ายพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ 

(3) ฝ่ายประสานการจัดหางานในประเทศ 

(4) ศูนย์จัดหางานกลาง 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การจัดหางานในประเทศ 

(1) ฝ่ายนโยบายและแผน 

(2) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิเศษ 

(1) ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 

 

5. กองวิจัยตลาดแรงงาน  

1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน 

- รวบรวมและวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และแนวโน้มความต้องการแรงงาน 

- ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่ประชาชนถึงระดับ
ต าบลและหมู่บ้าน 

- ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาก าลั งแรงงาน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 
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- งานบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 

- ฝ่ายบริหารและพัฒนาข้อมูล 

- ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง 

- ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค 5 แห่ง 

 

6. กองส่งเสริมการมีงานท า  

1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- พัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ
และการรับงานไปท าท่ีบ้าน 

- ศึกษาและจัดท าข้อมูลอาชีพ รวมทั้งแบบทดสอบความพร้อม 
ทางอาชีพเพ่ือการแนะแนวอาชีพ 

- ศึกษา จัดท า และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรม
บุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ 

- เป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพและส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลอาชีพทั่วประเทศ 

- ศึกษา จัดท า พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
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- จัดตั้งและบริหารกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระและกองทุน
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- งานบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ 

- ฝ่ายส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปท าท่ีบ้าน 

 

7. ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  

1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- เสนอแนะนโยบาย พัฒนาระบบ รูปแบบการอนุญาตและผ่อนผัน
การท างานของคนต่างด้าว รวมทั้งก าหนดแนวทางการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพด้านบริการในประเทศ 

- พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้ าวทั้ งที่ เข้าเมือง 
อย่างถกูต้องตามกฎหมายและหลบหนีเข้าเมือง 

- จัดท าทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศ แรงงานต่างด้าว
ที่ขออนุญาตท างาน 

- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงาน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง คณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว คณะกรรมการพิจารณาการ
ด าเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน ซึ่งได้รับการจัดตั้ง
เพ่ือแก้ไขปัญหาการท างานของคนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 

(1) ก ากับดูแลงานป้องกันการค้ามนุษย์ และศูนย์ประสานแรงงาน
ประมง 

(2) ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ 

(3) การด าเนินงานทางวิชาการ 

(4) การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(1) งานธุรการ/สารบรรณ 

(2) งานบุคลากร 

(3) การบัญชี การเงิน 

(4) งานพัสดุครุภัณฑ์ 

(5) งานยานพาหนะ 

(6) งานงบประมาณ 

(7) งานอ านวยการ 

- กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

(1) งานธุรการของกลุ่ม 

(2) ฝ่ายนโยบายและแผน 

(3) ฝ่ายสารสนเทศแรงงานต่างด้าว 

(4) ฝ่ายจัดระบบการด าเนินงานขององค์การเอกชน (NGO)  
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 

(5) ฝ่ายคณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว  
และพิจารณาอุทธรณ์การท างานของคนต่างด้าว 

- กลุ่มงานจัดระบบการท างานคนต่างด้าวระดับฝีมือช านาญการ  
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(1) งานธุรการของกลุ่ม 

(2) ฝ่ายจัดระบบอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ
ช านาญการ 

- กลุ่มงานจัดระบบการท างานคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

(1) งานธุรการของกลุ่ม 

(2) ฝ่ายพิจารณาการอนุญาต 1 

(3) ฝ่ายพิจารณาการอนุญาต 2 

- กลุ่มงานจัดระบบการท างานแรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา) 

(1) งานธุรการของกลุ่ม 

(2) ฝ่ายคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
(กบร.) 

(3) ฝ่ายจัดระบบการน าเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU 

(4) ฝ่ายจัดระบบการพิสูจณ์สัญชาติ และออกใบอนุญาตท างาน 

(5) ฝ่ายจัดระบบการท างานคนต่างด้าวบริเวณแนวชายแดน 

 

8. ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  

1 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- พัฒนาระบบ กลไก และการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงาน
ไทยไปท างานต่างประเทศ 

- เป็นศูนย์ข้อมูลระบบบริหารแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 
และทะเบียนคนหางานที่จะไปท างานในต่างประเทศ 

- บ ริ ห า ร เงิ น ก อ งทุ น เพ่ื อ ช่ ว ย เห ลื อ ค น ห างาน ไป ท า งาน 
ในต่างประเทศ 

- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดส่งแรงงานไทยและลูกจ้าง 
ที่ไปท างานหรือฝึกงานในต่างประเทศของผู้รับอนุญาตหางาน เพ่ือไปท างานในต่างประเทศให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย 
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- คุ้มครองสิทธิประโยชน์คนหางานและลูกจ้างที่ไปท างานหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- กลุ่มภารกิจพัฒนายุทธศาสตร์การไปท างานต่างประเทศ 

(1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปท างานต่างประเทศ 

(2) ฝ่ายส่งเสริมตลาดแรงงานในต่างประเทศ 

(3) ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ 

- กลุ่มภารกิจพิจารณาอนุญาตการเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

(1) ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปท างาน 1 

(2) ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปท างาน 2 

- กลุ่มภารกิจช่วยอ านวยการและสนับสนุนการไปท างานในต่างประเทศ 

(1) ฝ่ายกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานต่างประเทศ 

(2) ฝ่ายส านักงานจัดหางาน 

(3) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- กลุ่มภารกิจพัฒนาความพร้อมคนหางานเพ่ือไปท างานต่างประเทศ 

(1) ฝ่ายพัฒนาความพร้อมคนหางาน 

(2) ฝ่ายฝึกอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ 

(3) กลุ่มภารกิจส่งเสริมไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 

(4) ฝ่ายพิจารณาการไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 

(5) ฝ่ายพิจารณาการไปท างานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี 

(6) ฝ่ายพิจารณาการไปท างานตามระบบ IM ประเทศญี่ปุ่น 

(7) ฝ่ายพิจารณาการไปท างานตามระบบ TIC ประเทศอิสราเอล 
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2) กองภายใน 

1. ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1 มีอ านาจหน้าที่ของกรมในพ้ืนที่เกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่ประชาชน 
ในวัยท างาน 

2 ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพและแนะแนวอาชีพแก่ประชาชน 
3 ควบคุมการท างานของคนต่างด้าวและแรงงานต่างชาติ 
4 การอนุญาตพาลูกจ้างไปท างานหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
5 บริการรับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปท างานในต่างประเทศ  

การอบรมคนหางาน 
6 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. กองการเจ้าหน้าที่  

1 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

- การปฏิบัติงานสารบรรณกอง งานการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ 
ยานพาหนะ และงานช่วยอ านวยการต่าง ๆ ของกอง 

- จัดท าแผนโครงการพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
จัดท าทะเบียนวิทยากร พัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรมด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมประเมินผล และพัฒนา
หลักสูตร 

- การวางแผนอัตราก าลัง ศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน เพ่ือก าหนดระดับ
และอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้เหมาะสม 

- การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนสายงาน การออกจากราชการ 
การจ้างลูกจ้างประจ า หนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว การอนุญาตให้ออก และเลิกจ้าง ตลอดจนการจัดท า
บัญชีถือจ่าย 

- การจัดท าทะเบียนประวัติช้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า 

- การส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง รักษาวินัย 
การด าเนินการทางวินัยและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างตลอดจนท าหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กรม 
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2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- งานบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายฝึกอบรม 

- ฝ่ายอัตราก าลังและระบบงาน 

- ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

- ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 

- ฝ่ายวินัย 

3. ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์  

1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

- วิเคราะห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

- ออกแบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก 

- ประสานการจัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

- บ ารุงรักษาระบบ ดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ของกรมการจัดหางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การวางแผนและประสาน การพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
แก่บุคลากรของกรมการจัดหางาน 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- งานบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการท างานของคนต่างด้าว 

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการจัดหางานและการแนะ
แนวอาชีพ 

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

- ฝ่ายบริหารจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
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4. กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน  

1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

- เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางทะเบียนส านักงานจัดหางานเอกชนในประเทศ   

- ควบคุม ก ากับ ดูแลบริษัทจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ   

- รับ เรื่ อ งแล ะวิ นิ จ ฉั ยค าร้ อ งทุ กข์ เกี่ ย วกั บ ก ารจั ดห างาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

- ตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์ เกี่ยวกับ 
การด าเนินการจัดหางานเพื่อป้องกันและปราบปรามการการหลอกลวงคนหางาน   

- ตรวจสอบและติดตามข้อมูลคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
ที่รับคนต่างด้าวเข้าท างาน   

- ตรวจสอบคนหางาน ที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ   

- สังเกตความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อาจลักลอบไปท างาน 
ในต่างประเทศ   

- ระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ   

- พิ จ ารณ าก ารขอ รั บ เงิ นสิ นบน เงินรางวั ล และค่ าใช้ จ่ าย 
ในการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- งานบริการทั่วไป 

- ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

- ฝ่ายตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย 

- ฝ่ายทะเบียนส านักงานจัดหางาน 

- ฝ่ายรับเรื่องและวินัจฉัยค าร้องทุกข์ 

- ฝ่ายควบคุมตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว 

- ฝ่ายพิจารณาการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 3-15 

- ฝ่ายด่านตรวจคนหางาน 

- ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ 

- ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง 

- ด่านตรวจคนหางานภูมิภาค 18 แห่ง 

5. ส านักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารกองทุนเพ่ือการส่งคน 
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

- จัดท าทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ 

- ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับ -จ่ายเงิน จัดท าบัญชี 
งบดุล รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุน 

2 โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- งานบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 

- ฝ่ายบริหารเงินกองทุน 

- ฝ่ายทะเบียนกองทุน 

- ฝ่ายการเงินและบัญชี 

3) หน่วยงานที่ข้ึนตรงต่ออธิบดี 

1. ส านักผู้ตรวจราชการกรม 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจ และแนะน าการปฏิบัติการราชการ 
ของข้าราชการในส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมการจัดหางาน และข้าราชการของส านัก 
จัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ 

2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจราชการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ภายในกรมฯ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุรวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี  
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การจัดเก็บพัสดุในคลัง พัสดุตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะ ให้ประหยัด 
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง
ส่วนราชการ วิธีการบริหารราชการและวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ การจัดท า  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการจัดท ารายงานพัฒนาระบบ
ราชการ ประสานและด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

4) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

1. ส านักงานจัดหางานจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1 ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

2 ราย งานผลการป ฏิ บั ติ งาน ตามน โยบ าย  แผน งานและโค รงการ 
ต่อกรมการจัดหางานและส านักงานแรงงานจังหวัด 

3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.1.5 อัตราก าลังและการบรรจุชองกรมการจัดหางาน 

บุคลากรของกรมการจัดหางานในปัจจุบัน สามารถแสดงรายละเอียดจ านวนของบุคลากร
ได้ดังตารางที่ 3-1  

ตารางที่   3 -1 อัตราก าลั งและจ านวนบุ คลากรบรรจุของกรมการจั ดหางาน  สรุปข้ อ มูล  
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 

ล าดับที ่ ประเภทบุคลากร อัตราก าลัง บรรจุ 
1. ข้าราชการ 1,245 1,109 
2. ลูกจ้างประจ า 242 242 
3. พนักงานราชการ 562 549 
4. ลูกจ้างช่ัวคราว (เงินนอกงบประมาณ) 1,208 1,165 

รวม (อัตรา) 3,257 3,065 
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3.1.6 ภาพรวมที่ตั้งหน่วยงานตามโครงสร้างของกรมการจัดหางาน 

จากการศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานสามารถสรุปสถานภาพที่ตั้งของหน่วยงาน 
ตามโครงสร้างกรมการจัดหางานได้ดังภาพ 

 
ภาพที่  3-2 แสดภาพรวมที่ตั้งส านักงานต่าง ๆ ของหน่วยงานตามโครงสร้างกรมการจัดหางาน 

 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า กรมการจัดหางานมีการกระจายการบริหารและการบริการ  
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ตลอดจนมีการหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแบบบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกด้วย เช่น ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน และด่านตรวจต่าง ๆ  

หมายเหตุ ด่านตรวจคนหางานภูมิภาค 18 แห่ง ได้แก่ 

1. ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ที่ตั้ง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 

2. ด่านตรวจคนหางานเชียงราย ที่ตั้ง ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

3. ด่านตรวจคนหางานน่าน ที่ตั้ง ส านักงานจัดหางานจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน 

4. ด่านตรวจคนหางานจังหวัดหนองคาย ที่ตั้ง ส านักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย อ.เมือง  จ.หนองคาย 

5. ด่านตรวจคนหางานจังหวัดนครพนม ที่ตั้ง ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม อ.เมือง  จ.นครพนม 

6. ด่านตรวจคนหางานจังหวัดมุกดาหาร ที่ตั้ง บริเวณสะพานมิตรภาพ 2  (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)  
บ้านสงเปือย  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 49000 
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7. ด่านตรวจคนหางานจังหวัดอุดรธานี ที่ตั้ง อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานอุดรธานี  อ.เมือง จ.อุดรธานี 
8. ด่านตรวจคนหางานจังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้ง ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง   

จ.อุบลราชธานี 
9. ด่านตรวจคนหางานสุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส ที่ตั้ง อาคารด่านตรวจคนหางานสุไหงโก-ลก ถ.สายเอเชีย

สายที่ 18  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 

10. ด่านตรวจคนหางานตากใบ จ.นราธิวาส ที่ตั้ง บริเวณด่านศุลกากรตากใบ  ต.เจ๊ะเห  อ.ตากใบ    
จ.นราธิวาส  96110 

11. ด่านตรวจคนหางานภูเก็ต ที่ตั้ง อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต (ชั้น 3) ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง   

จ.ภูเก็ต  83000    
12. ด่านตรวจคนหางานเบตง  จังหวัดยะลา  ที่ตั้ง บริเวณด่านพรมแดน  อ.เบตง จ.ยะลา  95110 

13. ด่านตรวจคนหางานวังประจัน ที่ตั้ง ริมถนนควนโดน-วังประจัน  อ.ควนโดน  จ.สตูล  91160 

14. ด่านตรวจคนหางานสตูล  ที่ตั้ง บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองต ามะลัง  อ.เมือง  จ.สตูล  91000  
15. ด่านตรวจคนหางานปาดังเบซาร์  ที่ ตั้ ง บริ เวณด่านศุลกากรปาดังเบซาร์สะเดา  ต.ทุ่ งหมอ         

อ.สะเดา  จ.สงขลา  90240 

16. ด่านตรวจคนหางานสะเดา ที่ตั้ง บริเวณด่านศุลกากรสะเดา  ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา  90320 

17. ด่านตรวจคนหางานหาดใหญ่   ที่ตั้ง ท่าอากาศยานหาดใหญ่   ชั้น 2  ถ.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่     

จ.สงขลา  90110 

18. ด่านตรวจคนหางานบ้านประกอบ  ที่ ตั้ ง หลักเขตแดน B 30/29-B 31/3 หมู่  3 ต.ประกอบ        
อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 

 

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี ที่ตั้ง 1/56-57  ถนนสมบูรณ์กุล  ต าบลหน้าเมือง  

อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 

2. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 2  ถ.สุขุมวิท   
ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21150 

3. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล าปาง ที่ตั้ง ศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวธุด าเนิน 
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 

4. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ถ.ศูนย์ราชการ  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

5. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ราชด าเนิน  
ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
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3.1.7 โครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

1 โครงสร้างการบริหารงานเชิงนโยบายด้าน ICT และอ านาจหน้าที่ 

กรมการจัดหางานมีการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากรม 
การจัดหางาน เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก 0202/ว559  
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2547 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้หน่วยงานของรัฐ 
ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นต้นมา อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรมการจัดหางาน ซึ่งตามค าสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1831/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมการจัดหางาน ซึ่งก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะท างาน ดังนี้ 

1) ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

2) วางแผนและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน 

3) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของกรมการจัดหางาน 

4) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 

5) ก ากับ ดูแล และประสานการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

6) รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนางานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน 

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมการจัดหางาน 
ในปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังรูปภาพที่ 3-3 
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ภาพที่  3-3 แสดงโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
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2 โครงสร้างศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ และอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของกรมการจัดหางาน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 
ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-4 

 

            

                      

                     

                      
                          

                     

                              

                                 

                         

                   

                      

 
ภาพที่  3-4 แสดงโครงสร้างการบริหารงานด้านของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 

 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์  ได้มีการก าหนดอ านาจหน้ าที่ รับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย 
ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

1) งานบริหารทั่วไป 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี  งบประมาณ 
พัสดุ ยานพาหนะ หรืองานช่วยอ านวยการต่างๆ รวมทั้งปฏบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งาน 
ของฝ่ายอื่นที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2) ฝ่ายวิชาการ 

มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวกับการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ วางแผน  
และประสานการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของกรมการจัดหางาน และการด าเนินการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการจัดหางาน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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3) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการท างานของคนต่างด้าว 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการท างานของคนต่างด้าว และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการจัดหางานในประเทศและการแนะแนวอาชีพ  
และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้ เป็นปั จจุบัน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอื่นที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ การคุ้มครองคนหางาน  
และกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานต่างประเทศ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

6) ฝ่ายบริหารจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของกรมการจัดหางาน การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
โดย เป็ นศูนย์กลางระบบสารสน เทศของกรมการจัดหางาน  ในการเผยแพร่ต่ อผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง  
รวมทั้งการควบคุมดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน และปฏิบัติงานร่วมกับ  
หรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอื่นที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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3 อัตราก าลังบุคลากรของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 

อัตราก าลังของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน สามารถแสดงรายละเอียด
จ านวนของบุคลากรจ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน ได้ดังตารางที่ 3-2  

ตารางที่  3-2 อัตราก าลังบุคลากรของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน  
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

โครงสร้างการบริหารงาน 
จ านวน

บุคลากร (คน) 
ต าแหน่ง 

ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพไอท ี

1. ผู้บริหารศูนย์บริหารคอมพิวเตอร ์ 1 ผู้อ านวยการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร ์ - 
2. งานบริหารทั่วไป 4 เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน 1 คน 

นักวิชาการแรงงาน 2 คน 
พนักงานชับรถยนต์ 1 คน 

- 

3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ท างานของคนต่างด้าว 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 2 คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน 

- 

4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการ
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 2 คน 
นักวิชาการแรงงาน 2 คน 

- 

5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดหา
งานและแนะแนวอาชีพ 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 1 คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 คน 

- 

6. ฝ่ายบริหารจัดการและบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 

6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 2 คน 
เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน 1 คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

- 

7. ฝ่ายวิชาการ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 1 คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน 
นักวิชาการแรงงาน 1 คน 

2 คน 

รวม 25   

 

4 ความพร้อมบุคลากรด้าน ICT ของกรมการจัดหางาน 

ความพร้อมบุคลากรด้าน ICT ของกรมการจัดหางาน หมายถึง ความพร้อมของ
บุคลากรที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าศูนย์
บริหารคอมพิวเตอร์ของกรมการจัดหางาน จากการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความพร้อมบุคลากรด้าน ICT 
ของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ในสังกัดกรมการจัดหางาน จะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ 1) ความพร้อมของตัวบุคคล 
และความสามารถในการปฏิบัติหน้ าที่  (Staff & Skill) และ 2) การบริหารจัดการภายใน  (Internal 
Management) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 3-24 

1) ความพร้อมของตัวบุคคล และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Staff & Skill) 

ความพร้อมของตัวบุคคล (Staff) หมายถึง คุณวุฒิ ของบุคลากรที่ ส าเร็จการศึกษา 
ตรงตามบทบาทและหน้าที่ของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือใกล้เคียง เป็น จากการส ารวจข้อมูลบุคลากรของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  
ดังแสดงในตารางที่ 3-2 จะพบว่าบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือใกล้เคียงตามที่ได้กล่าวข้างต้น  
มีจ านวนทั้ งหมด 17 คน ประกอบด้วย ต าแหน่ งผู้อ านวยการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 1 คน  
นักวิชาคอมพิวเตอร์ช านาญการจ านวน 8 คน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.83 ของจ านวนบุคลากรศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ทั้ งหมด (ไม่คิดรวมพนักงานขับรถยนต์ )  
และคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของจ านวนบุคลากรกรมการจัดหางานทั้งหมด 3065 คน 

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill) หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทั่วไปจะถูกประเมินจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 การมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ใช้งาน 
เช่น การมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ เป็นส่วนตัว และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  เป็นต้น ในปัจจุบัน 
ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้แก่บุคลากร  
ได้ใช้งานอย่างเพียงพอ 

 องค์ประกอบที่ 2 ความเชี่ยวชาญและช านาญในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เช่น มีความสามารถในการใช้งาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมส าเร็จรูปได้ เป็นต้น โดยทั่วไปจะประเมินความสามารถของบุคลากรได้จากการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ในปัจจุบันศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์มีบุคลากรผ่าน  
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจ านวนบุคลากรศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด (ไม่คิดรวมพนักงานขับรถยนต์) 

 องค์ประกอบที่ 3 ความเชี่ยวชาญและช านาญในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ เช่น บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท างานของคนต่างด้าว ก็ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนงานด้านการท างานของคนต่างด้าว 
และสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท างานของคนต่างด้าวได้ เป็นต้น ในปัจจุบัน  
ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์จัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยแบ่งเป็น 6 ฝ่าย ดังแสดงในตารางที่ 2-1 
ซึ่งบุคลากรสังกัดในแต่ละฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับระบบงานควรได้รับการอบรมในเรื่องกระบวนงาน  
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2) การบริหารจัดการภายใน (Internal Management) 

การบริหารจัดการภายใน (Internal Management) หมายถึง การก าหนดนโยบาย  
และโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 
และอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-4  
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

จุดเด่น 

3) โครงสร้างการบริหารงานมีความชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกการปฏิบัติหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ตามภารกิจหลักของกรมการจัดหารงานท าให้
บุคลากรสามารถเรียนรู้และสนับสนุนภารกิจหลักของกรมการจักหางานได้ทั้งกระบวนการท างาน 

4) การบริหารจัดการบุคลากรสะดวก และรวดเร็ว โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา 
ให้กับผู้รับบริการ เพราะสามารถมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบได้โดยตรง 

5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นรายบุคคลท าได้ง่าย เพราะบุคลากรแต่ละคนได้ถูกก าหนดภารกิจที่ต้องให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน 

จุดด้อย 

1) การจัดสรรบุคลากรในแต่ละฝ่าย จะต้องมั่นใจว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถ 
ในงานจริง และบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานในการพัฒนาบุคลากรในการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนงานที่รับผิดชอบ 

2) จ านวนบุคลากรที่จัดสรรในแต่ละฝ่าย จะต้องสร้างความรู้สึกเท่าเทียม เพราะกระบวนงาน
ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายย่อมไม่เท่ากัน รวมทั้งความยากและง่ายของการแก้ไขปัญหา จนบางครั้งบุคลากร 
อาจปฏิเสธหรือเรียนรู้ในงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง 

3) การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอ่ืนในการแก้ไขปัญหารเชิงลึก 
จะท าได้ยาก เพราะประสบการณ์อาจไม่เพียงพอ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนงานนั้น 

4) การหมุนเวียนบุคลากรโดยข้ามสายงาน/ฝ่าย จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กระบวนงานใหม่
ทั้งหมด โดยเฉพาะจะต้องรับชอบในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปสภาพปัญหาความพร้อมบุคลากรด้าน ICT ของกรมการจัดหางาน 

1) จ านวนบุคลากรของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับบุคลากรของกรมการจัดหางานทั้งหมด ส่งผลท าให้
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การท างานมีความล่าช้าในแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ และอาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) บุคลากรด้าน ICT ยังขาดการประเมินความเชี่ยวชาญและช านาญในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยพิจารณาจากบุคลากรที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที  
ส่งผลท าให้ผู้ใช้บริการอาจขาดความเชื่อม่ันว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ 

3) การวางแผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้าง 
การบริหารงานของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลท าให้บุคลากรขาดแนวทาง  
ในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

3.2 สถานภาพด้านกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนของกรมการจัดหางาน  

3.2.1 ความสัมพันธ์กระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนที่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
ของกรมการจัดหางาน 

กรมการจัดหางานได้น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Qualiity Award : PMQA) มาใช้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารองค์กรที่ เป็นเลิศ  
และสามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยได้มีการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามเกณฑ์ในหมวด 6 เรื่อง
การจัดการกระบวนการ (Process Management) ของกรมการจัดหางาน ดังนี้ 

1) กระบวนการสร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการในการสร้างคุณค่าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการจัดหางาน ซึ่งประกอบด้วย 6 กระบวนการ ดังนี้ 

1.1) กระบวนการจัดหางานในประเทศ 
1.2) กระบวนการจัดหางานต่างประเทศ 
1.3) กระบวนการสร้างการประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ 
1.4) กระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
1.5) กระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
1.6) กระบวนการควบคุรและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 
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2) กระบวนการสนับสนุน หมายถึง กระบวนการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับกระบวนการสร้าง
คุณค่าของกรมการจัดหางาน ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ 

2.1) กระบวนการบริหารงานบุคคล 

2.2) กระบวนการบริหารการเงินและพัสดุ 

2.3) กระบวนการด้านกฎหมาย 

2.4) กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพัมธ์ระหว่างกระบวนงานสร้างคุณค่าและสนับสนุนที่ต่อสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-5 เนื่องจากกรมการจัดหางานได้ด าเนินการ 
จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2561 ขึ้นใหม่  
(อยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอกรมการจัดหางานพิจารณา อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
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ภาพที่  3-5 แสดงกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน 
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นอกจากนี้  กระบวนการสร้างคุณค่าของกรมการจัดหางานยังประกอบด้วย กระบวนการย่อย  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-3 

ตารางท่ี  3-3 แสดงกระบวนการย่อยในแต่ละกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมการจัดหางาน 

กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการย่อย 

1.  กระบวนการจดัหางานในประเทศ 1.1 การให้บริการจัดหางานแก่คนหางาน 

1.2 การให้บริการจัดหางานแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ 

2.  กระบวนการจดัหางานต่างประเทศ 2.1 การแจ้งการเดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยตนเอง 

2.2 การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยกรมจัดส่ง 

2.3 การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษัทจัดส่ง 

2.4 การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยนายจ้างพาไปท างาน 

2.5 การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยนายจ้างจัดส่งไปฝึกงาน 

3.  กระบวนการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและแนะแนวอาชีพ 

3.1 การให้บริการแนะแนวอาชีพ 

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ 

4.  กระบวนการตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน 

4.1 การช่วยเหลือคนหางานที่ถูกหลอกลวงโดยบริษัทจัดหางาน 

4.2 การช่วยเหลือคนหางานที่ถูกหลอกลวงโดยสาย/นายหน้าเถื่อน 

5.  กระบวนการผลติและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน 

5.1 การจัดท าทะเบียนก าลังแรงงาน 

5.2 การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

5.3 การจัดท างานวิจัย 

5.4 การจัดท ารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน 

6.  กระบวนการควบคมุและจัดระบบ 
การท างานของคนต่างด้าว 

6.1 การขอรับใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 

6.2 การขอต่ออายุใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 

6.3 การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่ มท้องที่  สถานที่ท างาน ประเภท 
หรือลักษณะงาน 
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3.2.2 องค์ประกอบกระบวนงานสร้างคุณค่าและสนับสนุนของกรมการจัดหางานในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในระบบองค์กร และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงระเบียบความยุ่งยาก
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยหลักการที่เรียกว่า สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture: EA) ซึ่ ง เป็ น ก รอบ แน วท าง (Framework) แ ล ะวิ ธี ก าร  (Methodology)  
ส าหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แบบองค์รวม (Holistic Approach) ให้ตอบสนองต่อวิสั ยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร  
โดยพิจารณาตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติงาน (Business Peocess) ระบบสาสนเทศ (Information System) 
และเทคโนโลยี  (Technolody) เพ่ื อขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ไปสู่ ภาคปฏิ บั ติ  (Strategic Execution)  
ดังแสดงในรูป 3-6 

 
ที่มาข้อมูล ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต สถาบันนวัตกรรมไอที 

ภาพที่  3-6 แสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร 
จาก Current Architecture สู่ Target Architecture 

 

ทั้งนี้  ภาพที่ 3-6 แสดงเห็นถึงประโยชน์ของการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากสถาปัตยกรรมสามารถแสดงถึงรายละเอียดมากพอที่จะสร้าง  
สิ่งที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการท างานที่ผิดพลาดโดยเกิดจากความเข้าใจ
ที่ไม่ตรงกัน ตลอดจนน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นในการตัดสินใจ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในอนาคต 

ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์กระบวนงานสร้างคุณค่าและสนับสนุน
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางานตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (As-Is 
Architecture) ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมในระดับชั้นต่างๆ อาทิเช่น ระบบงานประยุทต์ (Application) 
ข้อมูล (Data) การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์และตัวชี้วัด เป็นต้น  
ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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1) กระบวนการจัดหางานในประเทศ 

ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของกระบวนการจัดหางานในประเทศตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-7 
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หมายเหต ุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวชี้วัด (KPI)         สรุปข้อมูล ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2558 

ภาพที่  3-7 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการจัดหางานในประเทศ 
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จากภาพที่ 3-7 สามารถอธิบายรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดหางานในประเทศ และกระบวนการสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 3-4 

ตารางท่ี  3-4 แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางานในประเทศ 

องค์ประกอบ รายละเอียดของกระบวนการจัดหางานในประเทศและสนับสนนุในปัจจุบัน 

1. การตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

2. ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางานในประเทศ ประกอบด้วย  
5 ระบบงาน ดังนี ้

1) ระบบ Smart Job เป็นระบบงานที่ให้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
โดยให้ บริการจัดหางานแก่ผู้ ล งทะเบี ยนหางาน การขึ้นทะเบี ยนนายจ้ าง  
สถานประกอบการที่แจ้งต าแหน่งงานว่าง และสถานประกอบที่ต้องการแรงงาน 
ตามต าแหน่งงาน 

2) ระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ เป็นระบบงานที่ให้บริการผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต (Intranet) โดยให้บริการจัดหางานแก่ผู้ลงทะเบียนหางาน ผู้ต้องการ 
ขึ้ นทะ เบี ยน เป็ นผู้ ป ระกั นตนกรณี การว่ างงาน  การขึ้ นทะ เบี ยนนายจ้ าง  
สถานประกอบการที่แจ้งต าแหน่งงานว่าง และต้องการแรงงานตามต าแหน่งงาน 

3) ระบบการให้บริการจัดหางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

4) ระบบสารสนเทศจัดหางานเชิงรุกโครงการมีงานท าน าชุมชนเข็มแข็ง (Off line Touch) 

5) ระบบนัดพบแรงงาน แบบ Off Line 

หมายเหตุ ระบบที่ 3 ถึง 5 มีสถานภาพไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากมีระบบ Smart Job 
มาทดแทน และสามารถครอบคลุมฟังก์ชันการท างานได้ทั้งหมด 

3. ข้อมูล 1) ข้อมูลที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.1 ผู้ให้ข้อมูล (ประชาชน ได้แก่ ข้อมูลลงทะเบียนหางาน และข้อมูลลงทะเบียน
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เป็นต้น ส่วนสถานประกอบการ ได้แก่ การขึ้นทะเบียน
นายจ้าง และต าแหน่งงานว่าง เป็นต้น) 

1.2 ผู้รับบริการข้อมูล (ประชาชน ได้แก่ ข้อมูลต าแหน่งงานว่างที่สนใจ และข้อมูลนายจ้าง 
เป็นต้น ส่วนสถานประกอบการ ได้แก่ ข้อมูลผู้สมัครงานตามต าแหน่งงาน เป็นต้น 

2) ฐานข้อมูล 

ระบบงานสารสนเทศที่ใช้งานปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Smart Job 
และฐานข้อมูลหางาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกัน แต่ฐานข้อมูล 
ทีจ่ัดเก็บนั้นเป็นฐานข้อมูลเชิงเดี่ยว (Silo) ไม่ได้มีการบูรณาข้อมูลร่วมกัน อาทิเช่น ข้อมูล
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องค์ประกอบ รายละเอียดของกระบวนการจัดหางานในประเทศและสนับสนนุในปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานว่าง ข้อมูลผู้ลงทะเบียนหางาน ข้อมูลการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และข้อมูล
สถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อน ข้อมูลไม่เป็นเอกภาพ 
การอัพเดทข้อมูลสถานะภาพปัจจุบันของข้อมูลมีความแตกต่างในแต่ละฐานข้อมูล  
ส่วนด้านมาตรฐานข้อมูล จะใช้รหัสมาตรฐานอาชีพเดียวกันในแต่ละฐานข้อมูล 

ส่วนฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วย 

 ฐานข้อมูล DPIS คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการจัดหางาน 

 ฐานข้อมูล GFMIS คือ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คือ ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

3) การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

3.1 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ส านักงาน
ประกันสังคม โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 

3.2 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายนอกกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 

- กรมการปกครอง โดยใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ลงทะเบียนหางาน 

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเลขทะเบียน 
นิติบุคคลของสถานประกอบการ กรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล 

- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีการเช่ือมโยง
ข้อมูลคนพิการ ผ่านช่องทาง Web Service 

4) หลักฐานและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ บัตรประชาชนของผู้หางานและนายจ้างกรณี
เป็นบุคคลธรรมดา และเลขทะเบียนนิติบุคคลส าหรับสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 

4. กระบวนการสนบัสนุน 1) กระบวนการสนับสนุนท่ีมีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการบริหารงานบุคคล คือ ระบบงาน DPIS 

 กระบวนการบริหารการเงิน และพัสดุ คือ ระบบงาน DFMIS ระบบงบประมาณ 
ระบบงาน e-Budgeting และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

2) กระบวนการสนับสนุนท่ีไม่มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กระบวนการด้านกฎหมาย 
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5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) หน่วยงานผู้ดูแลระบบงาน ได้แก่ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร์ 

2) หน่วยงานที่ใช้งาน ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางาน ONE STOP SERVICE ศูนย์ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นท่ี และส านักงานจัดหางานจังหวัด 

6. เป้าประสงค์ 
และตัวช้ีวัด 

1) G1 คนหางานมีงานท า โดยมีตัวช้ีวัด K1 ร้อยละของผู้รับบริการมีงานท า และ K2  
ผลการบรรจุงานในประเทศ  

2) G2 นายจ้าง สถานประกอบการ ได้แรงงานตามความต้องการ  โดยมีตัวช้ีวัด K5 ร้อยละ 
ของการบรรจุงานที่ตอบสนองความต้องการของนายจ้าง และ K6 ผลการบรรจุงาน 
เทียบต าแหน่ง 

3) G7 การบริหารจดัการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีตัวช้ีวัด K9 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

4) G8 ผู้ รับบริการมี ความพึ งพอใจ โดยมีตั วช้ี วัดผล  K10  ร้ อยละของผู้ รับบริการ 
ที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของกรม 

หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวช้ีวัด (KPI) 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

   หน้า 3-35 

2) กระบวนการจัดหางานต่างประเทศ 

ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของกระบวนการจัดหางานต่างประเทศตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-8 
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หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวชี้วัด (KPI)         สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ภาพที่  3-8 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการจัดหางานต่างประเทศ 
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จากภาพที่ 3-8 สามารถอธิบายรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
จัดหางานต่างประเทศ และกระบวนการสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 3-5 

ตารางที่  3-5 แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางาน
ต่างประเทศ 

องค์ประกอบ รายละเอียดของกระบวนการจัดหางานต่างประเทศและสนับสนุนในปัจจุบนั 

1. การตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

2. ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางานต่างประเทศ ประกอบด้วย 6 ระบบงาน ดังนี ้

1) ระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
2) ระบบคู่ค้า (บริษัทจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศกับบริษัทจัดหางานไต้หวัน) 
3) ระบบส านักงานจัดหางานเอกชน (จัดหางานในต่างประเทศ) 
4) ระบบจดัส่งคนหางานไปท างานประเทศเกาหลีใต้ 
5) ระบบเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อไปท างานต่างประเทศ (e-Learning) 
6) ระบบทะเบียนสายนายหน้าเถื่อนจัดส่งคนงานไทยไปท างานต่างประเทศ 

หมายเหตุ ระบบที่  5 และ 6 มีสถานภาพไม่ ได้ ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากระบบงาน 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ปริการ 

3. ข้อมูล 1) ข้อมูลที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1.1 การตรวจสอบผลการยื่นขอเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพคนหางานเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ 

1.2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นหรือร้องทุกข์ของสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไป
ต่างประเทศ 

1.3 ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลที่เกียวข้อง 

2) ฐานข้อมูล 

ระบบงานสารสนเทศที่ใช้งานปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลศูนย์ทะเบียน
คนหางานต่างประเทศ (Labour Bank) ประกอบด้วย ข้อมูลคนหางานที่ประสงค์ 
จะไปท างานต่างประเทศ ข้อมูลผู้รับอนุญาตจัดหางานที่ ได้ รับอนุญาต ให้จัดส่ง  
ข้อมูลนายจ้างในต่างประเทศ ข้อมูลต าแหน่งงานว่างในต่างประเทศ ข้อมูลคนหางานที่
เดินทางไปต่างประเทศ ข้อมูลนายจ้างในประเทศที่ส่งลูกจ้างไปท างานในต่างประเทศ 
และข้อมูลคนหางานท่ีเดินทางกลับ เป็นต้น 

ส่วนฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วย 
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องค์ประกอบ รายละเอียดของกระบวนการจัดหางานต่างประเทศและสนับสนุนในปัจจุบนั 

 ฐานข้อมูล DPIS คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการจัดหางาน 

 ฐานข้อมูล GFMIS คือ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คือ ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3) การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

3.1 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติการเดินทาง ประเภทรายเดือน 

3.2 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายนอกกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 

- กรมการปกครอง โดย ใช้บ ริการตรวจสอบความถูกต้ องของข้อมู ล 
บัตรประจ าตัว ประชาชน 13 หลักของผู้ลงทะเบียนหางาน 

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของสถานประกอบการ กรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล 

4) หลักฐานและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ บัตรประชาชนของผู้หางานและนายจ้างกรณีเป็น
บุคคลธรรมดา และเลขทะเบียนนิติบุคคลส าหรับสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 

4 .  ก ร ะ บ ว น ก า ร
สนับสนุน 

1) กระบวนการสนับสนุนท่ีมีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการบริหารงานบุคคล คือ ระบบงาน DPIS 

 กระบวนการบริหารการเงิน และพัสดุ คือ ระบบงาน GFMIS ระบบงบประมาณ 
ระบบงาน e-Budgeting และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

2) กระบวนการสนับสนุนท่ีไม่มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กระบวนการด้านกฎหมาย 
5 .  ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

1) หน่วยงานผู้ดูแลระบบงาน ได้แก่ ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
และศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 

2) หน่วยงานที่ใช้งาน ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางาน ONE STOP SERVICE ศูนย์ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นท่ี และส านักงานจัดหางานจังหวัด 

6. เป้าประสงค์และ
ตัวช้ีวัด 

1) G1 คนหางานมีงานท า โดยมีตัวช้ีวัด K3 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนไปท างานต่างประเทศ 

2) G7 การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีตัวช้ีวัด K9 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3) G8 ผู้ รั บบริ การมี ความพึ งพอใจ โดยมี ตั วช้ี วั ดผล  K10  ร้ อยละของผู้ รั บบริ การ 
ที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของกรม 

หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวช้ีวัด (KPI) 
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3) กระบวนการส่งเสริมการประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ 

ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของกระบวนการส่งเสริมการประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)  
ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-9 
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หมายเหต ุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวชี้วัด (KPI)          สรุปข้อมูล ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2558 

ภาพที่  3-9 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการส่งเสริมการประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ 
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จากภาพที่ 3-9 สามารถอธิบายรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับกระบวนการส่งเสริม
การประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ และกระบวนการสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 3-6 

ตารางที่   3-6 แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริม 
การประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ 

องค์ประกอบ 
รายละเอียดของกระบวนการส่งเสริมการประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ 

และสนับสนุนในปจัจุบนั 

1. การตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

2. ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมการประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ 
ประกอบด้วย 5 ระบบงาน ดังนี้ 

1) ระบบส่งเสริมการมีงานท า 
2) ระบบกองทุนรับงานไปท าท่ีบ้าน 
3) ระบบจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพด้วยตนเอง 

หมายเหตุ ระบบที่  2 ถึง 3 มีสถานภาพไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากระบบงาน 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ปริการ 

3. ข้อมูล 1) ข้อมูลที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.1) การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
1.2 บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ 

2) ฐานข้อมูล 

ระบบงานสารสนเทศที่ใช้งานปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแนะแนวอาชีพ 
ประกอบด้วย ข้อมูลการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ข้อมูลการศึกษา/แหล่งฝึกอบรม/
แหล่งเงินทุน ข้อมูลการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน และข้อมูลมาตรฐานอาชีพ 
ส่วนด้านมาตรฐานข้อมูล จะใช้รหัสมาตรฐานอาชีพ 

ส่วนฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วย 

 ฐานข้อมูล DPIS คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการจัดหางาน 

 ฐานข้อมูล GFMIS คือ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คือ ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

3) การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

3.1 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อมูลสถิติการให้บริการ แนะแนวอาชีพ  
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องค์ประกอบ 
รายละเอียดของกระบวนการส่งเสริมการประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ 

และสนับสนุนในปจัจุบนั 
และการส่งเสริมการมีงานท า 

3.2 ไม่มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายนอกกระทรวงแรงงาน 

4) ไม่มีการใช้หลักฐานและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน 

4. กระบวนการสนับสนุน 1) กระบวนการสนับสนุนท่ีมีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการบริหารงานบุคคล คือ ระบบงาน DPIS 

 กระบวนการบริหารการเงิน และพัสดุ คือ ระบบงาน DFMIS ระบบงบประมาณ 
ระบบงาน e-Budgeting และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

2) กระบวนการสนับสนุนท่ีไม่มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กระบวนการด้านกฎหมาย 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) หน่วยงานผู้ดูแลระบบงาน ได้แก่ กองส่งเสริมการมีงานท า และศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร์ 

2) หน่วยงานที่ใช้งาน ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางาน ONE STOP SERVICE ศูนย์ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นท่ี และส านักงานจัดหางานจังหวัด 

6 . เป้ า ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ
ตัวช้ีวัด 

1) G1 คนหางานมี งานท า โดยมี ตั วช้ี วั ด K4 ร้ อ ย ล ะขอ งผู้ ได้ รั บ ก ารส่ ง เส ริ ม 
การประกอบอาชีพ มีอาชีพ 

2) G9 ระบบและกลไกลการให้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพมีประสิทธิภาพ  
โดยมีตัวช้ีวัด K12 อัตราของจ านวนผู้รับบริการด้านการแนะแนวอาชีพเพิ่มข้ึน 

3) G7 การบริหารจดัการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีตัวช้ีวัด K9 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

4) G8 ผู้ รับบริการมี ความพึ งพอใจ โดยมีตั วช้ี วัดผล  K10  ร้ อยละของผู้ รับบริการ 
ที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของกรม 

หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวช้ีวัด (KPI) 
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4) กระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางาน 

ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของกระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางานตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-10 

1.                                                                
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-         GFMIS, e-Budgeting,         
-                    

                   

                                
-                             (                           )
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-                                  
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GFMIS
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-                                  
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-                          
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       (PWQA)
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K8                                         

K9                                                
                     (PMQA)

K10                                                      
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K13                           .           
                                             
K14                           .               
                                      

หมายเหต ุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวชี้วัด (KPI)          สรุปข้อมูล ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2558 

ภาพที่  3-10 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
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จากภาพที่ 3-10 สามารถอธิบายรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
ตรวจและคุ้มครองคนหางาน และกระบวนการสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 3-7 

ตารางท่ี  3-7 แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน 

องค์ประกอบ รายละเอียดของกระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางานและสนับสนนุในปจัจุบนั 

1. การตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

2. ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางาน ประกอบด้วย  
2 ระบบงาน ดังนี ้
1) ระบบส านักงานจัดหางานเอกชน 
2) ระบบหลักประกันการจดทะเบียนหางานในประเทศ 
หมายเหตุ ระบบที่ 2 มีสถานภาพไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากกระบบงานไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ปริการ 

3. ข้อมูล 1) ไม่มีข้อมูลที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
2) ฐานข้อมูล 

ระบบงานสารสนเทศที่ใช้งานปัจจุบัน มีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลจัดหางานในประเทศ 
และฐานข้อมูลศูนย์ทะเบียนคนหางานต่างประเทศ (Lobour Bank) อาทิเช่น ข้อมูลผู้รับ
อนุญาตจัดหางานในประเทศ / ต่างประเทศ ข้อมูลผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ และข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน 
ส่วนฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วย 

 ฐานข้อมูล DPIS คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการจัดหางาน 

 ฐานข้อมูล GFMIS คือ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คือ ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3) ไม่มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน 
4) หลักฐานและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ บัตรประชาชนของผู้หางานและนายจ้างกรณีเป็น

บุคคลธรรมดา และเลขทะเบียนนิติบุคคลส าหรับสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 

4. กระบวนการ
สนับสนุน 

1) กระบวนการสนับสนุนท่ีมีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการบริหารงานบุคคล คือ ระบบงาน DPIS 

 กระบวนการบริหารการเงิน และพัสดุ คือ ระบบงาน DFMIS ระบบงบประมาณ 
ระบบงาน e-Budgeting และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

2) กระบวนการสนับสนุนท่ีไม่มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กระบวนการด้านกฎหมาย 
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องค์ประกอบ รายละเอียดของกระบวนการตรวจและคุ้มครองคนหางานและสนับสนนุในปจัจุบนั 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) หน่วยงานผู้ดูแลระบบงาน ได้แก่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ส านักงานบริหาร
แรงงานไปต่างประเทศ และศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 

2) หน่วยงานที่ใช้งาน ได้แก่ ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ และส านักงานจัดหางาน
จังหวัด 

6. เป้าประสงค์และ
ตัวช้ีวัด 

1) G3 คนหางานได้ รับ  การคุ้ มครองและไม่ถูกหลอก  โดยมีตั วช้ีวัด K7 ร้องละ 
ของคนหางานที่ร้องทุกข์และได้รับการช่วยเหลือ และ K8 อัตราการร้องทุกข์ลดลง 
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

2) G10 การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวช้ีวัด K13 จ านวนการด าเนินคดี 
ตาม พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ K14 
จ านวนการด าเนินคดีตาม พรบ.การท างานของคนต่างด้าวลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

3) G7 การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
โดยมีตั ว ช้ีวัด  K9 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมี เกณ ฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

4) G8 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ โดยมีตัวช้ีวัดผล  K10  ร้อยละของผู้รับบริการ 
ที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของกรม 

หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวช้ีวัด (KPI) 
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5) กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)  
ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-11 
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หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวชี้วัด (KPI)          สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ภาพที่  3-11 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
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จากภาพที่ 3-11 สามารถอธิบายรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และกระบวนการสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 3-8 

ตารางที่  3-8 แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

องค์ประกอบ 
รายละเอียดของกระบวนการผลติและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

และสนับสนุนในปจัจุบนั 

1. การตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

2. ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
ประกอบด้วย 2 ระบบงาน ดังนี้ 

1) ระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LM2) 

2) ระบบบันทึกแบบส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและทหารปลดประจ าการ 

3. ข้อมูล 1) ไม่มีข้อมูลที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

2) ฐานข้อมูล 

ระบบงานสารสนเทศที่ ใช้งานปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน (LM2) ประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่ จบการศึกษา 
และทหารปลดประจ าการ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด  
ข้อมูลงานวิเคราะห์ด้านแรงงาน และข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน เป็นต้น 

ส่วนฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วย 

 ฐานข้อมูล DPIS คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการจัดหางาน 

 ฐานข้อมูล GFMIS คือ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คือ ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

3) การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

3.1 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 
โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษษและทหารปลดประจ าการ 

3.2 ไม่มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายนอกกระทรวงแรงงาน 

4) ไม่มีหลักฐานและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน 
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องค์ประกอบ 
รายละเอียดของกระบวนการผลติและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

และสนับสนุนในปจัจุบนั 

4. กระบวนการ
สนับสนุน 

1) กระบวนการสนับสนุนท่ีมีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการบริหารงานบุคคล คือ ระบบงาน DPIS 

 กระบวนการบริหารการเงิน และพัสดุ คือ ระบบงาน DFMIS ระบบงบประมาณ 
ระบบงาน e-Budgeting และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

2) กระบวนการสนับสนุนที่ไม่มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กระบวนการด้านกฎหมาย 

5. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1) หน่วยงานผู้ดูแลระบบงาน ได้แก่ กองวิจัยตลาดแรงงาน และศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 

2) หน่วยงานที่ใช้งาน ได้แก่ ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ และส านักงานจัดหางาน
จังหวัด 

6. เป้าประสงค์และ
ตัวช้ีวัด 

1) G11 กระบวนการเผยแพร่ความรู้มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวช้ีวัด K15 ระดับความส าเร็จ 
ในการเผยแพร่ความรู้ตามช่องทางต่าง ๆ และ  K16 ระดับจ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ 

2) G15 การประชาสัมพันธ์ทั่ วถึง  และมีประสิทธิภาพ  โดยมีตัวช้ีวัด K21 จ านวน 
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

3) G7 การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีตัวช้ีวัด K9 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

4) G8 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ โดยมีตัวช้ีวัดผล K10  ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของกรม 

หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวช้ีวัด (KPI) 
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6) กระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของกระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)  
ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-12 
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หมายเหต ุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวชี้วัด (KPI)         สรุปข้อมูล ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2558 

ภาพที่  3-12 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบกระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 
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จากภาพที่ 3-12 สามารถอธิบายรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว และกระบวนการสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 3-9 

ตารางที่   3-9 แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุม 
และจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

องค์ประกอบ 
รายละเอียดของกระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

และสนับสนุนในปจัจุบนั 

1. การตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการควบคุม ก ากับดูแลการท างานของคนต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

2. ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 
ประกอบด้วย 4 ระบบงาน ดังนี ้

1) ระบบการอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย 
2) ระบบสารสนเทศแรงงานต่างดา้ว 
3) ระบบกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
4) ระบบบริการข้อมลูบุคคลและข้อมลูชีวมาตร (Biometric Data) 

หมายเหตุ ระบบท่ี 4 มสีถานภาพไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้จดัสรรงบประมาณ
ด าเนินการต่อ 

3. ข้อมูล 1) ไม่มีข้อมูลที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

2) ฐานข้อมูล 

ระบบงานสารสนเทศท่ีใช้งานปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล คอื 

1. ฐานข้อมู ลระบบสารสนเทศแรงงานต่ างด้ าว โดยมี การจั ดเก็ บข้อมู ลนายจ้ าง 
/ สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ข้อมูลส่วนบุคคลของคนต่างด้าว 
3 สัญชาติ (เมียนมาร์ , สปป.ลาว, กัมพูชา) ท่ีได้รับการอนุญาต และข้อมูลการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการท างานและการจ้างคนต่างด้าว เป็นต้น 

2. ฐานข้อมูลระบบการอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวที่ เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย  
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนต่างด้าวตามมาตรา 9 มาตรา 12 และมาตรา 13 
ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวตามมาตรา 9 มาตรา 12 และมาตรา 13 
และข้ อมู ลการพิ จารณ าอนุ ญ าตท างานข้ อมู ลการจั ดการด้ านบั ญ ชี กองทุ น 
เพือ่การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นต้น 

ส่วนฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วย 

 ฐานข้อมูล DPIS คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการจัดหางาน 

 ฐานข้อมูล GFMIS คือ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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องค์ประกอบ 
รายละเอียดของกระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

และสนับสนุนในปจัจุบนั 

 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คือ ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

3) การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

3.1 การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูภายในกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถติิแรงงานต่างด้าว ประเภทรายเดือน 

3.2 ไม่มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายนอกกระทรวงแรงงาน 

4) หลักฐานและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ บัตรประชาชนของนายจ้างต่างด้าวกรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา และเลขทะเบียนนิติบุคคลส าหรับสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 

4. กระบวนการ
สนับสนุน 

1) กระบวนการสนับสนุนท่ีมีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการบริหารงานบุคคล คือ ระบบงาน DPIS 

 กระบวนการบริหารการเงิน และพัสดุ คือ ระบบงาน DFMIS ระบบงบประมาณ 
ระบบงาน e-Budgeting และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

2) กระบวนการสนับสนุนท่ีไม่มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กระบวนการด้านกฎหมาย 

5. หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1) หน่วยงานผู้ดูแลระบบงาน ได้แก่ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว และศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร์ 

2) หน่วยงานที่ใช้งาน ได้แก่ ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  ด่านตรวจคนหางาน  
และส านักงานจัดหางานจังหวัด 

6. เป้าประสงค์ 
และตัวช้ีวัด 

1) G4 แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาต และปฏิบัติตามกฎหม โดยมีตัวช้ีวัด K9 อัตราของ 
คนต่างด้าวท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับใบอนุญาตท างาน (เทียบกับปีที่ผ่านมา) และ K10 
อัตราของจ านวนคนต่างด้าวถูกด าเนินคดีลดลง (เทียบเท่าปีท่ีผ่านมา) 

2) G7 การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีตัวช้ีวัด K9 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3) G8 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ โดยมีตัวช้ีวัดผล K10  ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของกรม 

หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวช้ีวัด (KPI) 
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3.2.2 ระบบงานสนับสนุนเพ่ือการบริหารจัดการของกรมการจัดหางานในปัจจุบัน 

ที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของระบบงานสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการของกรมการจัดหางานตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 
ดังแสดงในรูปภาพที่ 3-13 

4.                                         
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-                       -                  
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K23                                          
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หมายเหต ุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวชี้วัด (KPI)         สรุปข้อมูล ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2558 

ภาพที่  3-13 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบระบบงานสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน 
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จากภาพที่ 3-13 สามารถอธิบายรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
สนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน ดังแสดงในตารางที่ 3-9 

ตารางที่   3-10 แสดงรายละเอียดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับระบบงานสนับสนุน 
เพ่ือการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน 

องค์ประกอบ 
รายละเอียดของระบบงานสนับสนุนเพ่ือการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน 

ในปัจจุบนั 

1. การตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเพื่อการบริการจดัการของกรมการจัดหางาน 
ประกอบด้วย 10 ระบบงาน ดังนี ้

1) ระบบงาน DPIS 

2) ระบบ GFMIS 

3) ระบบงบประมาณ 

4) ระบบ e-Budgeting 

5) ระบบรายงานผลปฏิบตัิการด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

6) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) 

7) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

8) ระบบทะเบยีนครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

9) ระบบเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารกรมการจัดหางาน 

10) ระบบประเมินสมรรถนะบคุลากร (Competency) 

หมายเหตุ ระบบท่ี 10 มีสถานภาพไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากกระบบงานไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ปริการ 

3. ข้อมูล 1) ช่ อ งท างให้ บ ริ ก า รข้ อ มู ล  (e-Service) ได้ แ ก่  เว็ บ ไซ ค์ ห้ อ งส มุ ด  เว็ บ ไซ ค์ 
กองการเจ้าหน้าที่ อินทราเน็ตกรมการจัดหางาน และเฟสบุ๊คกรมการจัดหางาน  
เป็นต้น 

2) ฐานข้อมูล 

ระบบงานสารสนเทศท่ีใช้งานปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล คอื 

1. ฐานข้อมูล DPIS โดยจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นได้แก่ ข้อมูลบุคลากรของกรมการจัดหางาน 
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องค์ประกอบ 
รายละเอียดของระบบงานสนับสนุนเพ่ือการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน 

ในปัจจุบนั 

2. ฐานข้อมูล GFMIS โดยจัดเก็บข้อมูลการเงินการคลัง ได้แก่ ข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

3. ฐานข้อมูล สารบรรณ โดยจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นได้แก่ ข้อมูลการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ 

4. ฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นได้แก่ ทะเบียนครุภัณฑ์ 

5. ฐานข้อมูลระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บข้อมูล 
ที่จ าเป็นได้แก่ ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

3) ไม่มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน 

4) ไม่มีหลักฐานและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) หน่วยงานผู้ดูแลระบบงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงานและสารสนเทศ 
ส านักงานเลขานุการกรม และศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 

4) หน่วยงานที่ใช้งาน ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง ส านักจัดหางานกรุงเทพ 
เขตพื้นท่ี และส านักงานจัดหางานจังหวัด 

5. เป้าประสงค์ 
และตัวช้ีวัด 

1) G16 การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวช้ีวัด K23 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมเป็นไปตามนโยบายที่รัฐก าหนด และK24 ระดับของจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุตามกรอบอัตราที่ว่าง 

2) G17 บุคลามีเพียงพอและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โดยมีตัวช้ีวัด 
K25 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ ได้รับการบรรจุตามกรอบอัตราที่ว่าง และ K26  
ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรหรือแผนพัฒนา 
ขีดสมรรถนะ 

3) G18 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สนับสนุนการบริการทุกภารกิจ 
ของกรม โดยมีตัวช้ีวัด K27 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย และ K28 ร้อยละของฐานข้อมูลสารสนเทศทุกภารกิจ
ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน 

4) G19 การจัดการความรู้ เป็นระบบและน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมีตัวช้ีวัด K29 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ K30 
ระดับความส าเร็จของการจัดองค์ความรู้ และ K31 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ของบุคลากรที่ได้น าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

หมายเหตุ G คือ เป้าประสงค์ (Goals) และ K คือ ตัวช้ีวัด (KPI) 
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3.3 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

3.3.1 สถานภาพด้านระบบงานประยุกต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยมีภารกิจหลัก อาทิเช่น จัดหางานในประเทศ จัดหางานต่างประเทศ 
แนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการมีงานท า วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารแรงงานต่างด้าว จึงมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงได้มีการพัฒนาระบบงานขึ้นมาให้บริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรองรับการบริหารจัดการภายในองค์กร 
จากการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ระบบงานประยุกต์ของกรมการจัดหางาน ประกอบด้วย ระบบงานตามภารกิจหลัก 24 ระบบ ระบบงานตามภารกิจสนับสนุน 6 ระบบ  
และระบบให้บริการประชาชน (e-Service) 24 ระบบ ดังนี้ 

1. สรุปรายการบริการประชาชนของกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558 ดังแสดงในตารางที่ 3-11 

ตารางท่ี  3-11 สรุปรายการบริการประชาชนของกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558 

 
ล าดับ 

ชื่อบริการ 

รูปแบบการบริการ ประเภทบริการ 

ผู้ใช้บริการ 
โดยเจ้าหน้าที่ บริการ On-Line 
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หมวดการบริการ งานในประเทศ 

1 มองหางาน  ✓ ✓ ✓ ✓ - - คนหางาน/คนว่างงาน 

2 ตลาดนดัพบแรงงาน  ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 3-54 

 
ล าดับ 

ชื่อบริการ 

รูปแบบการบริการ ประเภทบริการ 

ผู้ใช้บริการ 
โดยเจ้าหน้าที่ บริการ On-Line 
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3 แบบฟอร์มเอกสาร  ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

หมวดการบริการ งานต่างประเทศ 

4 การลงทะเบยีน  ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

5 การไปท างานต่างประเทศโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

6 แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง  ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

7 สินเช่ือเพื่อการท างานต่างประเทศ  ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

8 แบบฟอร์มเอกสาร  ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

หมวดการบริการ งานส าหรับคนพิการ 

9 งานรอคนพิการ - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

10 คนพิการรองาน - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 
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ล าดับ 

ชื่อบริการ 

รูปแบบการบริการ ประเภทบริการ 

ผู้ใช้บริการ 
โดยเจ้าหน้าที่ บริการ On-Line 
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11 กฎหมายส าหรับคนพิการ - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

12 ข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

13 แบบฟอร์มเอกสาร ✓ ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

หมวดการบริการ แนะแนวอาชีพ 

14 อาชีพอิสระ - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

15 รับงานไปท าท่ีบ้าน - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

16 ตัดสินใจเลือกอาชีพ - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

17 บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

18 ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

19 การศึกษาต่อ - ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 
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ล าดับ 

ชื่อบริการ 

รูปแบบการบริการ ประเภทบริการ 

ผู้ใช้บริการ 
โดยเจ้าหน้าที่ บริการ On-Line 
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หมวดการบริการ เกี่ยวกับคนต่างด้าว 

 

20 การท างานของคนต่างด้าว ✓ ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

21 แบบฟอร์มการขออนุญาตท างานของคนต่างด้าว ✓ ✓ ✓ - - - - คนหางาน/คนว่างงาน 

หมวดการบริการ กฎหมายแรงงาน 

 

22 กฎหมายด้านการจดัหางาน - ✓ ✓ - - - - ผู้ประกอบการ/พนักงาน 

หมวดการบริการ สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้ 

23 กองทุนสงเคราะหล์ูกจ้าง ✓ ✓ ✓ - - - - คนท างาน 

24 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ✓ ✓ ✓ - - - - คนท างาน 
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2. สรุปรายการระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558 ดังแสดงในตารางที่ 3-12 

ตารางที่  3-12 สรุปรายการระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 

ระบบ ลักษณะของระบบ 
ป ที่พัฒนา/

ปรับปรุงล่าสุด 
หน่วยงานเจ้าของ หน่วยงานผู้ใช้งาน 

สถานะการ
ใช้งาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้
พัฒนา 

ฐาน 
ข้อมูล 

1. ระบบรหิารแรงงานไทย 
ไปท างานต่างประเทศ 

 2540 ส านักงานบริหาร
แรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ 

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ใช้งาน Delphi Oracle 9i 

2. ระบบคู่ค้า (บริษัทจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศกับบริษัท 
จัดหางานไต้หวัน) 

การน าเข้าข้อมลูโดยใช้ Execute 
File ที่ PC Client ติดต่อ Database 
Server ให้บริการเฉพาะภายใน
หน่วยงาน 

2540 ส านักงานบริหาร
แรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

 

ใช้งาน Delphi Oracle 
8.0.5 

3. ระบบส านักงานจัดหางาน
เอกชน(จัดหางาน 
ไปต่างประเทศ) 

การน าเข้าข้อมลูโดยใช้ Execute 
File ที่ PC Client ติดต่อ Database 
Server ให้บริการเฉพาะภายใน
หน่วยงาน 

2540 ส านักงานบริหาร
แรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ 

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวดั 

ใช้งาน Delphi Oracle 
8.0.5 

4. ระบบส านักงานจัดหา
งานเอกชน(จัดหางาน 
ในประเทศ) 

 N/A กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน 

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ใช้งาน   
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ระบบ ลักษณะของระบบ 
ป ที่พัฒนา/

ปรับปรุงล่าสุด 
หน่วยงานเจ้าของ หน่วยงานผู้ใช้งาน 

สถานะการ
ใช้งาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้
พัฒนา 

ฐาน 
ข้อมูล 

5. ระบบทะเบยีนสาย
นายหน้าเถื่อนจัดส่งคนงาน
ไทยไปท างานตา่งประเทศ 

 2540 กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน 

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ไม่ได้ใช้งาน Delphi Oracle 
8.0.5 

6. ระบบจัดส่งคนหางาน 
ไปท างานประเทศเกาหลีใต ้

การน าเข้าข้อมูลโดยใช้ Execute 
File ที่ PC Client ติดต่อ 
Database Server ให้บริการ
เฉพาะภายในหน่วยงาน 

2547 ส านักงานบริหาร
แรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 
/เกาหลีใต ้

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ใช้งาน ไม่มีข้อมลู 
เนื่องจากประเทศ

เกาหลีใตเ้ป็น
ผู้พัฒนาระบบ 

Oracle 9i 

7. ระบบเตรียมความพร้อม
ด้ าน ภ าษ าเพื่ อ ไป ท างาน
ต่างประเทศ (e-Learning) 

 2556 ส านักงานบริหาร
แรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

หยุดใช้งาน   

8. ระบบข้อมลูข่าวสาร
ตลาดแรงงาน (Labor Market 
Information : LMI) 

 2551 กองวิจัย
ตลาดแรงงาน 

กองวิจัยตลาดแรงงาน 
ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ใช้งาน Business 
Object 

Oracle 
10g 

9. ระบบการอนุญาต 
การท างานของคนต่างด้าว 
ที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย 

 2540 ส านักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  
ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ใช้งาน Delphi Oracle 9i 
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ระบบ ลักษณะของระบบ 
ป ที่พัฒนา/

ปรับปรุงล่าสุด 
หน่วยงานเจ้าของ หน่วยงานผู้ใช้งาน 

สถานะการ
ใช้งาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้
พัฒนา 

ฐาน 
ข้อมูล 

10. ระบบสารสนเทศ
แรงงานต่างด้าว 

 2548 ส านักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว 

ส านักบริหารแรงงานตา่งด้าว 

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ใช้งาน JSP Oracle 9i 

11. ระบบบริการข้อมลู 
ชีวมาตรแรงงานต่างดา้ว 
(Bio Data) 

 2554  ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ส านกัจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

หยุดใช้งาน   

12. ระบบทะเบียนแรงงาน
ต่ างด้ าวหลบหนี เข้ าเมื อง 
จากกรมการปกครอง 

 N/A  ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 

ส านักงานจัดหางานจังหวดั 

ใช้งาน   

13. ระบบสารสนเทศจัดหา
งานในประเทศ 

 2547 กองพัฒนาระบบ
บริการจดัหางาน 

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ใช้งาน Websphere DB2 

14. ระบบจัดหางานใน
ประเทศและแนะแนวอาชีพ
ด้วยตัวเอง 

 2551 กองพัฒนาระบบ
บริการจดัหางาน 

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

หยุดใช้งาน VB.net,Adobe 
Flash8 

DB2 
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ระบบ ลักษณะของระบบ 
ป ที่พัฒนา/

ปรับปรุงล่าสุด 
หน่วยงานเจ้าของ หน่วยงานผู้ใช้งาน 

สถานะการ
ใช้งาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้
พัฒนา 

ฐาน 
ข้อมูล 

15. ระบบการให้ บ ริก าร
จั ด ห า ง า น ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

 2551 กองพัฒนาระบบ
บริการจดัหางาน 

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
ส านักจัดหางานกรุงเทพ เขต 1-10 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

หยุดใช้งาน ASP.NET, 
C# 

SQL 
Server 
2005 

16. ระบบกองทุนรับงาน 
ไปท าที่บ้าน 

 N/A   หยุดใช้งาน   

17. ระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์

 N/A กองแผนงาน 
และสารสนเทศ 

จนท.ส่วนกลางและ่ส่วนภูมิภาค ใช้งาน   

18. ระบบบรหิารองค์
ความรู้ (Knowledge 
Management) 

Web Base 2551 กองการเจ้าหน้าที ่ จนท.ส่วนกลางและ่ส่วนภูมิภาค ใช้งาน RKP My SQL 

19. ระบบประเมิน
สมรรถนะบุคลากร 
(Competency) 

 N/A กองการเจ้าหน้าที ่  หยุดใช้งาน   

20. ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

 2552 ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

จนท.ส่วนกลางและ่ส่วนภูมิภาค หยุดใช้งาน 
(ปัจจุบันใช้
งาน Mail 
Go Thai) 
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ระบบ ลักษณะของระบบ 
ป ที่พัฒนา/

ปรับปรุงล่าสุด 
หน่วยงานเจ้าของ หน่วยงานผู้ใช้งาน 

สถานะการ
ใช้งาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้
พัฒนา 

ฐาน 
ข้อมูล 

21. ระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กรม (DOC) 

 N/A กองแผนงาน 
และสารสนเทศ 

จนท.ส่วนกลางและ่ส่วนภูมิภาค ใช้งาน   

22. ระบบเผยแพร ่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
กรมการจดัหางาน 

 N/A กองแผนงาน 
และสารสนเทศ 

 ใช้งาน   

23. ระบบร้องเรยีน 
/ร้องทกุข์ call canter#1694 

 2546 ส านักงานเลขานุการ
กรม 

ประชาชนท่ัวไป ใช้งาน   

24. ระบบทะเบยีนครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

 N/A ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

 ใช้งาน   

25. ระบบประชาสัมพันธ์
และผลิตสื่อ 

 N/A ส านักงานเลขานุการ
กรม 

 ใช้งาน   

26. ระบบสารสนเทศ 
จัดหางานเชิงรุก(โครงการ 
มีงานท าน าชุมชนเข้มแข็ง 
(off-line Touch)) 

 2550 กองพัฒนาระบบ
บริการจดัหางาน 

 หยุดใช้งาน   
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ระบบ ลักษณะของระบบ 
ป ที่พัฒนา/

ปรับปรุงล่าสุด 
หน่วยงานเจ้าของ หน่วยงานผู้ใช้งาน 

สถานะการ
ใช้งาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้
พัฒนา 

ฐาน 
ข้อมูล 

27. ระบบนัดพบแรงงาน 
(แบบ offline) 

 N/A กองพัฒนาระบบ
บริการจดัหางาน 

 หยุดใช้งาน   

28. ระบบส่งเสรมิ 
การมีงานท า 

 N/A กองส่งเสริม 
การมีงานท า 

 ใช้งาน   

29. ระบบหลักประกัน 
การระบบการจดทะเบียน
จัดหางานในประเทศ 

 N/A กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน 

 หยุดใช้งาน   

30. ระบบตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน 

 N/A กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน 

 หยุดใช้งาน   
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3. สถานภาพด้านมาตรฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เนื่องด้วยกระทรวงแรงงานได้มีการจัดท ารูปแบบมาตรฐานข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อรายการ
ข้อมูล โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล และอ้างอิงชื่อหน่วย งานเจ้าข้อมูลในแต่ละรายการข้อมูล  
ซึ่งแบ่งเป็นประเภทมาตรฐานข้อมูล 3 ประเภทมาตรฐาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานข้อมูลคน 
2. มาตรฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
3. มาตรฐานข้อมูล รหัสมาตรฐานทั่วไป   

จากการศึกษา ส ารวจ และวิ เคราะห์สถานภาพด้านมาตรฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล  
และฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของกรมการจัดหางงาน ได้มีการรวบรวมจ าแนกฐานข้อมูลที่มีสถานภาพ
การใช้งานอยู่ในปัจจบัน ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลจัดหางานในประเทศ 
2. ฐานข้อมูลจัดหางานในต่างประเทศ (ศูนย์ทะเบียนคนหางานต่างประเทศ Labour Bank) 
3. ฐานข้อมูลผลการส ารวจตลาดแรงงาน (LMI2) 
4. ฐานข้อมูลการอนุญาตต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย 
5. ฐานข้อมูลต่างด้าว 3 สัญชาติและ MOU 

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก ข ผลการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์โครงสร้าง
ข้อมูล และมาตรฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน โดยน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน 

4. สถานภาพด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 

จากการด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมการจัดหางาน  มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 3-13 

ตารางที่   3-13 แสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล  
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ที ่ หน่วยงาน รายละเอียดการเชื่อมโยง 
1 กรมการปกครอง ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล 

3 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.พม.) 

มีการลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมลูผ่านบริการ Web Service 
ฐานข้อมูลผู้พิการ 

4 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ ใช้ระบบเครือข่าย GIN ส าหรับการใช้งานระบบ GFMIS  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
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3.4 สถานภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 

3.4.1 สถานภาพด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

จากการศึกษา และส ารวจข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้นของกรมการจัดหางานพบว่า การด าเนินงาน
ในปัจจุบัน มีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานค่อนข้างมาก ทั้งที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า และ
ที่จัดซื้อมาในปีงบประมาณปัจจุบัน (2557) ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้นของกรม 
การจัดหางานในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งหมด 3,101 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ (Personal Computer) จ านวน 1,640 เครื่อง จอภาพ (Monitor) จ านวน 200 จอ 
เครื่องพิมพ์ (Printer) จ านวน 1,151 เครื่อง และสวิทช์ (Switch) จ านวน 110 เครื่อง ดังแสดงในรูปภาพ
ที่ 3-14 

 
ภาพที่  3-14 ภาพรวมจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดของกรมการจัดหางาน 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จ าแนกตามประเภทของอุปกรณ์ 
และหน่วยงานที่ เป็นเจ้าของ พบว่า ส่วนกลางมีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมากที่สุด  
ล าดั บ รองลงมาได้ แก่  ภ าคตะวั น ออก เฉี ย งเหนื อ  ล าดั บ สาม ได้ แก่  ภ าคกลางและภ าคใต้  
ซึ่งมีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเท่ากัน  เมื่อพิจารณาหน่วยงานที่มีจ านวนคอมพิวเตอร์ฯ  
น้อย พบกว่า ภาคตะวันตกมีจ านวนคอมพิวเตอร์ฯ น้อยที่สุด รองลงมาคือ ด่าน ตม. และภาคตะวันออก 
ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงจ านวนหน่วยงานย่อยหรือจังหวัดในภาพรวมแล้วถือว่าทุกหน่ วยงาน 
มีอัตราส่วนจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน ภาพที่ 3-15  
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แสดงจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้ งหมดของกรมการจัดหางาน  จ าแนกตามประเภท 
และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ 

 

 
ภาพที่  3-15 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดของกรมการจัดหางาน จ าแนกตามประเภท

และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ 

เมื่อพิจารณาจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในหน่วยงานย่อยของแต่ละหน่วยงาน
หลักหรือภาค พบว่าสั ดส่ วนจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่ อพ่ วงในแต่ละหน่ วยงานย่อ ย  
มีความเหมาะสม กล่าวคือ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จะมีจ านวนคอมพิวเตอร์ฯ 
มากกว่าจังหวัดที่มีขนาดเล็กกว่า ภาพที่ 3-16 ถึง ภาพที่ 3-23 แสดงจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
ในแต่ละภาคส่วน โดยจ าแนกตามจ านวนรวมที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดหรือหน่วยงานย่อย 
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ภาพที่  3-16 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง) 

 

 
ภาพที่  3-17 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน  

(ส านักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่) 
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ภาพที่  3-18 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคกลาง) 

 

 
ภาพที่  3-19 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคเหนือ) 
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ภาพที่  3-20 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 

 
ภาพที่  3-21 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคตะวันตก) 
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ภาพที่  3-22 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ภาคใต้) 

 

 
ภาพที่  3-23 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ กรมการจัดหางาน (ด่าน ตม.) 
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3.4.2 สถานภาพด้านซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้ง  

จากการส ารวจข้อมูลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของกรมการจัดหางาน เพ่ือสนับสนุนงาน  
ด้านระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3-14 

ตารางที่   3 -14  แสดงโป รแกรมส า เร็ จ รูป ของกรมการจั ดห างาน ในปั จจุ บั น  สรุป ข้ อมู ล  
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ล าดับที ่ ยี่ห้อ จ านวน 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

1 Windows8 43 
2 Windows7 1454 
3 Windows XP 378 

โปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย 
4 Sun OS 5.9 1 
5 Sun OS 5.10 2 
6 MS Windows Server 2008 R2 1 
7 Windows server 2003 R2 standard 11 
8 Windows server 2003 R2 Enterprise 2 
9 MS Windows Storage Server Enterprise 1 

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
10 Oracle 10g 2 
11 Microsoft SQL Server 2008 1 
12 Apache + MySQL 1 
13 DB2 1 

โปรแกรมอื่นๆ 
14 Oracle FI 1 
15 Oracle BI 1 
16 Anti Virus 1,572 
17 Delphi3 2 

จากตารางที่  3-14 จะเห็นได้ว่า ในด้านการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ มีการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ Windows อยู่ 3 รุ่น คือ Windows8, Windows7, และ WindowsXP โดยรุ่นที่ใช้งาน
อยู่มากที่สุดคือ Windows7 มีการติดตั้งอยู่จ านวน 1,454 เครื่อง ในขณะที่ Windows 8 ซึ่งเป็นรุ่นที่
ทันสมัยที่สุด มีติดตั้งอยู่จ านวน 43 เครื่อง อย่างไรก็ตามยังคงมีเครื่องที่ใช้งานรุ่น WindowsXP อยู่อีกถึง 
378 เครื่อง 
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ในด้านโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย มีการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
อยู่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือผลิตภัณฑ์  Sun และผลิตภัณฑ์ Microsoft  โดยเครื่องแม่ข่ายส่วนใหญ่ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows server 2003 R2 เวอร์ชั่น Standard โดยมีทั้งสิ้น 11 เครื่อง ในขณะที่รุ่น
อ่ืนๆ มีติดตั้งใช้งานอยู่เพียง 1 – 2 เครื่องเท่านั้น  ส าหรับระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายที่ทันสมัยที่สุดที่มี
การใช้งาน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ MS Windows Server 2008 R2 โดยมีติดตั้งอยู่เพียง 1 เครื่องเท่านั้น 

ในด้านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  มีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายค่าย ได้แก่  Oracle, 
Microsoft, IBM, และ MySQL โดยมีการใช้งานเพียงอย่างละ 1 เครื่อง ยกเว้น Oracle 10g ที่มีการใช้
งานอยู่ 2 เครื่อง 

นอกจากนนี้ ยังมีการใช้งานโปรแกรมอ่ืนๆ ได้แก่โปรแกรม Oracle FI ใช้ในการจัดการด้านการเงิน 
จ านวน 1 เครื่อง  Oracle BI ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 เครื่อง โปรแกรมป้องกันไวรัส 
(Antivirus) จ านวน 1,572 เครื่อง และ Delphi 3 ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น จ านวน 2 เครื่อง 

โดยสรุป กรมการจัดหางาน มีโปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นเพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม  
บางส่วนยังล้าสมัย และมีหลากหลายเกินไป อาจจะท าให้ยากต่อการบ ารุงรักษาและบูรณาการร่วมกัน 

 

3.4.3 สถานภาพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยภาพรวม โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยของกรมการจัดหา
งานนั้น มีการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส าหรับการใช้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมฯ  หน่วยงานในสังกัดกรมฯ หน่วยงานภายนอกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และอินเตอร์เน็ต โดยการเชื่อมโยงทั้ งหมดเป็นการเชื่อมโยงผ่านสวิทช์หลัก  
(Main Eternet Switch) 2 ตัว ดังแสดงในรูปภาพ 3-24 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในกรมที่ตั้งอยู่ในแต่ละ
ชั้นของอาคาร 15 ชั้น กระทรวงแรงงาน และส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) ที่ตั้งอยู่
ในอาคารประกันสังคม และศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job Center) นั้นใช้การเชื่อมโยง
ด้วยระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของกรมฯ (Intranet Zone) ผ่านพอร์ตของสวิทช์หลักจ านวน 3 พอร์ต 

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ กล่าวคือ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) ส านักงานจัดหางานกรุงเทพฯ (สจก.) ด่าน และศูนย์ บริการ ใช้การ
เชื่อมโยงด้วยระบบ MPLS (Multiprotocol Label Switching (MPLS)) ซึ่งท าให้การต่อเชื่อมระหว่าง
หน่วยงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อันเป็นการการลดภาระในการดูแล
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ระบบด้านไอทีภายในองค์กรลง การเชื่อมโยงนี้ ใช้พอร์ตของสวิทช์หลักจ านวน 1 พอร์ต เชื่อมต่อกับเราท์
เตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใน Private Server Zone (Old) 

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกกรมในสังกัดกระทรวง
แรงงานนั้น ใช้การเชื่อมโยงด้วยระบบ Secure Sockets Layer Virtual Private Network (SSL VPN)  
ด้วยการใช้พอร์ตของสวิทช์หลัก จ านวน 5 พอร์ต เชื่อมต่อกับสวิทช์อีก 1 ตัว (จ านวน 5 พอร์ต)  
ที่เชื่อมต่อกับไฟร์วอลล์ที่ท าหน้าที่ป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากผู้บุกรุก  

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder 
Zone) นั้น กรมฯ ใช้พอร์ตของสวิทช์หลัก จ านวน 1 พอร์ต เชื่อมโยงกับกระทรวงพัฒนาสังคม  
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กรมการจัดหางาน มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับระบบจัดหางาน 
ในประเทศ และระบบ GFMIS ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

ส าหรับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากผู้บุรุกผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตนั้น  
กรมฯ มีไฟร์วอลล์จ านวน 2 ตัว (ตัวหนึ่งใช้งานร่วมกับระบบ SSL VPN) 

ในด้านการเก็บข้อมูลสาธารณะ (Public Server Zone) กรมฯ ได้จัดสรรพอร์ตของสวิทช์
หลัก จ านวน 2 พอร์ต ในการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จ านวน 4 เครื่อง  ตัวแรกท าหน้าที่เก็บข้อมูลจัดหางานต่างประเทศ ตัวที่ 2 ท าหน้าที่เก็บข้อมูลทดสอบ
ภาษาอังกฤษคนหางานในต่างประเทศ ตัวที่  3 ท าหน้าที่ เก็บข้อมูลรับสมัครคนงานไปท างาน 
ประเทศเกาหลี และตัวที่ 4 ท าหน้าที่เก็บข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน Mail Gateway) 

ในด้านการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Private Server Zone (New)) กรมฯ ได้จัดสรรพอร์ต
ของสวิทช์หลัก จ านวน 1 พอร์ต ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จ านวน 3 เครื่อง ตัวแรกท าหน้าที่เก็บข้อมูลระบบต่างด้าวบูรณาการ ตัวที่ 2 ท าหน้าที่เก็บข้อมูลระบบ 
ต่างด้าวถูกกฎหมาย และตัวที่ 3 ท าหน้าที่เก็บข้อมูลระบบส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

ส าหรับสถานภาพของสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ ายของกรมการจัดหางานนั้ น  
ถือได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายที่ไม่ใหญ่มาก มีการวางระบบได้ดี ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามควรใช้เทคนิค 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ ได้แก่ Traffic Prioritization & Shaping, Caching, Compression, 
แ ล ะ /ห รื อ  Load Balancing แ ล ะ มี เส้ น ท า ง ส า ร อ ง เ พ่ื อ ให้ ร ะ บ บ มี เส ถี ย ร ภ า พ ม า ก ขึ้ น   
นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาระบบส ารองข้อมูลที่ส าคัญของกรมฯ และระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับข้อมูล 
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ภาพที่  3-24 โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยของกรมการจัดหางาน ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
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3.4.4 สถานภาพด้านระบบบริหารความเสี่ยง 

หลักในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีขั้นตอนหลัก 3 ดังนี้ 

1) การจัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

สิ่งที่ส าคัญของโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คือ การจัดตั้งผู้บริหารงาน 
ด้านความเสี่ยงและทีมบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับ 
ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2) การก าหนดขอบเขต แนวคิดทางการบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กร 

ด้วยการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่ องค์กรยอมรับได้ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่ต่อเนื่อง 
และเป็นแบบบูรณาการ 

3) การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) มี 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

3.1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนด 
กรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยง  
ขององค์กร ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่นวัฒนธรรมองค์กร นโยบายผู้บ ริหาร แนวปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

3.2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง 
ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมาย  
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

3.3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งปัจจัยเสี่ยง 
ที่ เกิ ด จากปั จจั ยภ าย ในและปั จจั ยภ ายนอกองค์ ก ร และ เมื่ อ เกิ ดขึ้ น แล้ ว  ส่ งผล ให้ องค์ ก ร 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน  
ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ  
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และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยง  
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างด ี

3.4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่  โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

3.5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กร
และประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด  
ความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอบรับได้ ด้วย วิธีจัดการ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน 

3.6) กิจกรรมควบคุม (Control Activity) 

การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุม 
ค วาม เสี่ ย ง เ พ่ื อ ส ร้ า งค ว าม มั่ น จ ว่ าจ ะส าม ารถ จั ด ก ารกั บ ค ว าม เสี่ ย งนั้ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง  
และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ 

3.7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอน 
การปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 

3.8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 
ว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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3.4.5 สภาพปัจจุบันของระบบบริหารความเสี่ยง กรมการจัดหางาน 

1) การจัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของกรมการจัดหางาน 
ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 

1.1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
(อธิบดี) 

1.2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่ อง ได้แก่  ผู้บริหารของส านัก / กอง  
หรือเทียบเท่าในหน่วยงาน 

1.3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ เลขานุการกรม 

 

ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ในการรร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืน
เหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามบทบาทและรายชื่อภาพที่ 3-25  
แสดงโครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง กรมการจัดหางาน 

 
ภาพที่  3-25 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง กรมการจัดหางาน 
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2) การก าหนดขอบเขต แนวคิดทางการบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กร 

กรมการจัดหางานได้ก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 
เพ่ือป้องกันเชิงรุกต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามและถือเป็นหลักในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด  
ความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 นโยบายดังนี้ 

2.1) นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2.2) นโยบายควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ 

2.3) นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2.4) นโยบายการจัดการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2.5) นโยบายระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ 

 

3) การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กรมการจัดหางานก าหนดให้ ด า เนิ นการจัดท าแผนบริหารความ เสี่ ย ง 
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน  COSO (Committee of Sponsoring Organization  
of the Tread way Commission) 8 องค์ประกอบ และอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ดังนี้ 

3.1) สภาพแวดล้อมทางด้านสารสนเทศในองค์กร (Internal Environment) 

กรมการจัดหางาน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน 
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล
และสารสนเทศที่ช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม ท าให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
มอบนโยบาย และสั่งการได้อย่างทันเหตุการณ์ สามารถควบคุมสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้บริการ 
แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือรองรับการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงาน  
ในสังกัด ทั้งส่วนกลางผ่านระบบ Intranet ส่วนภูมิภาค ผ่าน MPLS Network ครอบคลุมทุกจังหวัด 
หน่วยงานภายนอกกรมในสังกัดกระทรวงแรงาน ผ่าน VPN และกับกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ GFMIS 
และ Internet 
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3.2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

กรมการจัดหางานได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความต่อเนื่องไว้ดังนี้ 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือ 
กับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินภารกิจหลัก 
หรือการให้บริการ 

 เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 เ พ่ื อ ให้ ป ร ะ ช า ช น  เจ้ า ห น้ า ที่  แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย 
(Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง
และส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินภารกิจหลักต้องหยุดชะงัก 

3.3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

กรมการจั ดห างาน ได้ ระบุ สภ าวะวิกฤตหรือ เหตุ การณ์ ฉุ ก เฉิ น  
บริเวณส านักงานของหน่วยงานหรือภายในของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ดังนี้ 

 เหตุการณ์อุทกภัย 

 เหตุการณ์อัคคีภัย 

 เหตุการณ์แผ่นดินไหว 

 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล 

 เหตุการณ์โรคระบาด 

3.4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

กรมการจัดหางาน ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมพร้อมรองรับกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนิน
ภารกิจหลัก 5 ประเภท ได้แก่ 
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 ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  : เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว 

 ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ส าคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีส าคัญเพ่ือใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ : เหตุการณ์
ที่ท าให้ไม่สามารถใช้งานระบบ เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน  
ได้ตามปกต ิ

 ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากร
หลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่ส าคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ท าให้คู่ค้า / ผู้ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 

ซึ่งตารางที่ 3-15  สามารถแสดงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆ เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต 
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี  3-15 สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้า
นอ

าค
าร

 / 
สถ

าน
ที่ป

ฏิบ
ัติง

าน
หล

ัก 

ด้า
นว

ัสดุ
อุป

กร
ณ์
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ญ
 / 

กา
ร

จัด
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จัด
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รณ์

ที่ส
 าคั

ญ
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โน

โล
ยีส

าร
สน

เท
ศแ

ละ
ข้อ

มูล
ทีส่

 าค
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นบ

ุคล
าก

รห
ลัก

 

คู่ค
้า 

/ ผู้
ให

้บร
ิกา

รท
ี่ส า

คัญ
 

1. เหตุการณ์อุทกภัย      

2. เหตุการณ์อัคคีภยั      

3. เหตุการณ์แผ่นดินไหว      

4. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล      

5. เหตุการณ์โรคระบาด      

โดยผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ ส าคัญ นั้ น  
กรมการจัดหางานได้ประเมินไว้ว่าจะเกิดขึ้นได้ 3 เหตุการณ์คือ อุทกภัย อัคคีภัย และแผ่นดินไหว 

ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)  
ของหน่วยงาน กรมการจัดหางาน ได้พิจารณาไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 

 เป็นภารกิจหลักของกรม 

 มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ 

 กระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกรม 

โดยได้จัดระดับของผลกระทบที่ เกิดขึ้นและระยะเวลาเป้ าหมาย 
ในการฟื้นคืนสภาพ ดังแสดงในดังแสดงในตารางที่ 3-16 
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ตารางท่ี  3-16 ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 

กระบวนการ / งาน 
ระดับของ
ผลกระทบ 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 
4 – 24 

ชม. 
1 – 2 
วัน 

2 – 7 
วัน 

1 – 2 
สัปดาห ์

> 2 
สัปดาห ์

> 2 
เดือน 

1. งานจัดส่งคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศ 

       

- โดยรัฐจดัส่ง สูงมาก       
- โดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง สูงมาก       
- เดินทางด้วยตนเอง สูงมาก       
- นายจ้างพาไปท างาน/ฝึกงาน สูงมาก       
2. งานกองทุนเพื่อช่วยเหลือ        
- ทะเบียนบริษัทจัดหางาน ปานกลาง       
- อบรมคนหางาน สูงมาก       
- รับเงินเข้ากองทุน สูงมาก       
- สงเคราะหค์นหางาน สูง       
3. งานบริการออกใบอนุญาตท างานให้
คนต่างด้าว 

       

- แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิ สูงมาก       
- คนต่างด้าวระดับฝีมือ สูงมาก       
- คนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทนุ สูงมาก       
4. งานจัดหางานในประเทศ สูง       
5. งานทะเบียนส านักงานจัดหางาน ปานกลาง       
6. งานรับเรื่องและวินิจฉยัค าร้องทุกข์ ปานกลาง       
7. งานระบบสารสนเทศ        
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สูงมาก       
- ซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายโครงข่าย 

สูงมาก       

8. งานสารบรรณและงานธุรการทัว่ไป สูงมาก       
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3.5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

กรมการจัดหางาน ใช้กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการสร้างความต่อเนื่อง 
ของการปฏิบัติงาน โดยการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรขององค์กรในสภาวะวิกฤต ซึ่งทรัพยากร  
ที่ต้องเตรียมความพร้อมมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  
/ การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ ด้านบุคลากร  
และด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่ส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ 3-17 

ตารางท่ี  3-17 การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุกาณ์ฉุกเฉิน 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ด้านอาคาร / สถานท่ี
ปฏิบัติงานหลัก 

 ก าหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองภายนอกหน่วยงาน โดยมีการส ารวจความเหมาะสม
ของสถานที่  ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
ตามที่ระบุในแผนความต่อเนื่อง 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ / การจัดหา 
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

 ก าหนดให้ สรรหาอุปกรณ์ ที่ มี อยู่ ในหน่ วยงานซึ่ งไม่ ได้ รับความ เสียหายก่อน  
แล้วจึงสรรหาจากภายนอก 

 ก าหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ส ารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน  
พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานได้ 

 ก าห น ด ให้ ใช้ คอมพิ ว เตอร์ แบ บ พ กพ า (Laptop / Notebook) ของเจ้ าห น้ าที่ 
ได้เป็นการช่ัวคราว หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูล 
ที่ส าคัญ 

 ส ารองข้อมูลที่ส าคัญในการปฏิบัติงานไว้ ณ สถานท่ีนอกหน่วยงาน 

 ด าเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน ในระหว่างที่ยังไม่สามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายได้ แล้วจึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

ด้านบุคลากร  ก าหนดใช้บุคลากรส ารองทดแทนภายในหน่วยงาน ฝ่ายงาน หรือกลุ่มงานเดียวกัน 

ด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ   

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ก าหนดให้มีผู้ให้บริการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย
อิน เตอร์ เน็ต ซึ่ งหากผู้ ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้  ระบบเช่ือมโยง 
จะปรับเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการส ารองภายใน 3 ช่ัวโมง 

 ก าหนดให้จัดหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา  
(Air Card) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ให้บริการเช่ือมโยง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมไม่สามารถให้บริการได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
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3.6) กิจกรรมควบคุม (Control Activity) 

กรมการจัดหางานได้ ใช้แนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบาย 5 ข้อในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ  

1. นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 แนวปฏิบัติ 1) การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2. นโยบายควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 แนวปฏิบัติ 1) การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) 

 แนวปฏิ บั ติ  2) การบริห ารจั ดการการเข้ าถึ งของผู้ ใช้ งาน  (User Access 
Management) 

 แนวปฏิบัติ 3) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) 

 แนวปฏิบัติ  4) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System 
Access Control) 

 แนวปฏิบัติ  5) การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิ เคชั่น 
และสารสนเทศ (Application and Information Access Control) 

 แนวปฏิบัติ 6) การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access 
Control) 

 แนวปฏิบัติ 7) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
(Physical and Environmental Security) 

 แนวปฏิบัติ 8) การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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3. นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 แนวปฏิบัติ 1) การป้องกันสินทรัพย์ขององค์กร 

 แนวปฏิบัติ 2) การป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 แนวปฏิบัติ 3) การห้ามการติดตั้งและถอดถอนระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ 

 แนวปฏิบัติ 4) การใช้งานอินเตอร์เน็ต 

 แนวปฏิบัติ 5) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวปฏิบัติ 6) การป้องกันการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายผิดวัตถุประสงค์ 

 แนวปฏิบัติ 7) การใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

 แนวปฏิบัติ 8) การก าหนดและป้องกันรหัสผ่าน 

 แนวปฏิบัติ 9) การเข้าปฏิบัติงานในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 แนวปฏิบัติ 10) การลงทะเบียนการใช้งาน 

 แนวปฏิบัติ 11) การจัดการข้อมูลปกติ 

 แนวปฏิบัติ 12) การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ 

 แนวปฏิบัติ  13) การจัดการเอกสารลับบนกระดาษ หรือบนสื่อบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวปฏิบัติ 14) การท าลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล 

 แนวปฏิบัติ 15) การแจ้งเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

4. นโยบายการจัดการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 แนวปฏิบัติ 1) การตรวจสอบข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่องค์กรใช้งาน
และความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 

 แนวปฏิบัติ 2) การพัฒนาระบบ 

 แนวปฏิบัติ 3) การควบคุมการติดตั้งระบบ 

 แนวปฏิบัติ 4) การควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
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 แนวปฏิบัติ 5) การควบคุมทะเบียนผู้ใช้งาน 

 แนวปฏิบัติ 6) การควบคุมการใช้งานระบบจากภายนอก 

 แนวปฏิบัติ 7) การบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบ 

 แนวปฏิบัติ 8) การจัดการกับโปรแกรมไม่สงค์ดี 

 แนวปฏิบัติ 9) การจัดการกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 แนวปฏิบัติ 10) การจัดการความม่ันคงปลอดภัยส าหรับระบบและอุปกรณ์เครือข่าย 

 แนวปฏิบัติ 11) การจัดการทรัพยากรของระบบ 

 แนวปฏิบัติ 12) การส ารองและทดสอบการกู้คืนข้อมูล 

 แนวปฏิบัติ 13) การสร้างความมั่นคงปลอดดภัยทางกายภาพส าหรับพ้ืนที่ที่ต้องการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 แนวปฏิบัติ 14) การป้องกันภัยคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 แนวปฏิบัติ 15) การป้องกันระบบ อุปกรณ์และสายสัญญาณต่างๆ 

 แนวปฏิบัติ  16) การตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Log)  
และการด าเนินการแก้ไข 

 แนวปฏิบัติ 17) การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ตาม พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 แนวปฏิบัติ 18) การบริหารจัดการความต่อเนื่องการด าเนินงาน 

5. นโยบายระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ 

 แนวปฏิบัติ 1) ระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ 
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3.7)  สารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication) 

กรมการจัดหางานใช้กระบวนการ Call Tree เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและทีมงานบริหารความต่อเนื่องที่ เกี่ยวข้อง  
ตามแผนผังรายชื่อทางโทรศัพท์ ดังแสดงในภาพที่ 3-26  เพ่ือบริหารจัดการขั้นตอนในการติดต่อพนักงาน 
ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหน่วยงาน 

 

 
ภาพที่  3-26 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree 
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3.8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

กรมการจัดหางาน  ได้ จั ดท าแนวปฏิ บั ติ  ขั้ น ตอนและกิ จกรรม 
ในการตรวจสอบและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตต่อองค์กร 
เพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์และเตรียมการในการกอบกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 
โดยมีกรอบการพิจารณาเป็น 3 ช่วง คือ  

1. การตอบสนองต่อสถานการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

2. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะสั้น (ภายใน 7 วัน) 

การตอบสนองต่อสถานการณ์ในระยะปานกลาง (ภายหลัง 7 วัน) 

 

3.5 สรุปผลการประชุมเพื่ อรับทราบนโยบาย และความต้องการจากผู้บริหาร 
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

การรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ทั้ งส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมการจัดหางาน ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางและประโยชน์ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 -2562 ทั้งนี้ ได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับสูง และการจัดประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมการจัดหางาน เมื่อวันจันทร์ที่  11 พฤษภาคม 2558  
ณ ห้องประชุม Sapphire โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพมหานคร  (ภาคผนวก ข) ซึ่ งสามารถ 
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในประเด็นทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระยะ 5 ป  

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในประเด็นทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (ภาคผนวก ข) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญๆ ได้ดังนี้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปบทสัมภาษณ์ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะ 5 ป  

นายสุเมธ  มโหสถ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 

1. สิ่งท่ีคาดหวังจาก IT มี 3 เรื่องด้วยกัน คือ 
1 เป็นเครื่องมือให้กับกรมฯ ที่ผ่านมาใช้ it แต่เป็นอุปสรรคในการท างาน เช่น 

ติดขัด ล่าช้า 
2 เป็นเจ้าของเครื่องมือนั้นด้วย มีอิสระในการพัฒนา ไม่ผูกมัดกับผู้พัฒนา 
3 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปบทสัมภาษณ์ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะ 5 ป  

2. นโยบายจากระดับรัฐบาล กระทรวง กรม ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ  
เช่น การจัดหางาน Smart Job Center ซึ่งเป้าหมายในปีนี้ (58) ต้องวางเครือข่าย
ให้ได้ทั่วประเทศ  
3. ระบบแรงงานต่างด้าว 

 ยังคงต้องใช้ Manual ช่วยในบางขั้นตอน ท าให้ล่าช้า  

 ในเรื่องภาษาที่รองรับผู้ ใช้บริการปัจจุบัน ประชาชนจาก 3 สัญชาติ 
เป็นลูกค้ารายใหญ ่จ าเป็นต้องรองรับหลายภาษา แต่ก็ยังมีความหลากหลายของ
ภาษาแม้ว่าอยู่ประเทศเดียวกัน เช่น คนพื้นที่สูง ใช้ภาษาไทยใหญ่  คน
กัมพูชา แบ่งเป็น เขมรตอนบนกับตอนล่างใข้คนละภาษา คงต้องทบทวนว่า
ต้องท าอย่างไร ต้องหามาตรการรองรับ เช่นระบบตอบอัตโนมัติ HotLine มี
ระบบที่รองรับภาษาต่าง ๆ  

4. ระบบแรงงานไทยในต่างประเทศ ปัจจุบันมีระบบงานรองรับอยู่แล้ว สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้จากฐานข้อมูล 
5. ระบบหางาน  

 คาดหวังการใช้บริการผ่าน App Mobile  ในการติดต่อกับกรม  

 การ Macthing งาน  ตรวจสอบข้อมูลได้  

 ก ารห างาน ให้ ค น ไท ย แ ล ะก ลุ่ ม พิ เศ ษ  เช่ น  ผู้ พิ ก า ร  ผู้ สู งอ ายุ  
ทหารปลดประจ าการ ผู้ต้องโทษ  ต้องสามารถรองรับได้ 

6. ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาด้าน ICT ของกรมประสบผลส าเร็จได้คือ ต้องรองรับ
งานตามภารกิจ 3 ด้านให้ได้  
7. ด้านบุคลากร   

 เป็นข้อจ ากัดของกรมอยู่แล้ว เช่น ในจัดหางานจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ 8 คน  
แ ต่ ภ า ร กิ จ ค่ อ น ข้ า งม า ก  จ า เป็ น ต้ อ งอ าศั ย ก า ร จ้ า ง ลู ก จ้ า ง  
แต่ก็ประสบปัญหาความไม่ต่อเนื่องบ้าง เนื่องจากรายได้ไม่สูงนัก 

 ส่วนบุคลากรส าหรับท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ขาดแคลนมากโดยเฉพาะ 
ผู้ที่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสถิติ 

8. หน่วยงานที่ท าหน้าที่  การวิเคราะห์ เศรษฐกิจด้านแรงงาน  สถานการณ์ 
ด้านแรงงาน หรือเตือนภัยด้านแรงงาน ยังเป็นแค่หน่วยงานระดับส านัก  ซึ่งแตกต่าง 
กับกระทรวงอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานระดับกรม 

นางสาวอัญชลี  สินธุพันธ์ 

รองอธิบดี กรมการจัดหางาน  
แ ล ะ  ผู้ บ ริ ห า ร เท ค โน โล ยี
สารสน เทศและการสื่ อสาร

1. แนวทางให้บริการอยากให้เป็น IT ทั้งหมด ได้ทุกที่ และทุกเวลา 

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะงานจะส าเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคลากร 

3. การเช่ือมโยงข้อมูล และสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 3-89 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปบทสัมภาษณ์ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะ 5 ป  

ระดับสูง ประจ ากรมการจัดหางาน 4. การแ ลก เป ลี่ ย น ข้ อมู ล ต้ อ งค านึ งถึ งค วาม ซื่ อ สั ต ย์ ใน ก าร ให้ ข้ อมู ล 
และการรับข้อมูลไปใช้ ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง จึงจะไม่ท าให้กลไก 
ของตลาดเสีย 

นายอนุรักษ์  ทศรัตน์ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 

1. เน้นให้มีระบบ IT ที่ดี ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้ใช้งานได้   

2. เป็นช่องทางในการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ให้ผู้รับบริการ 
ได้สะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา 

3. การสื่อสารในระบบงานไอที ต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจน   และเข้าใจง่าย 

4. ต้องเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้  ให้สามารถค้นหา 
และตรวจสอบข้อมูลได ้เพื่อลดการใช้งานกระดาษในเรื่องของหลักฐาน เอกสารแนบ 

5. ในเรื่องการของบประมาณ ถ้าสร้างระบบงานที่ดีมีผู้ ใช้งาน และในเรื่อง
งบประมาณที่ไม่น่าจะเป็นปัญหา 

นายธีรพล  ขุนเมือง 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 

1. ต้องตอบสนองภารกิจกรม 

2. ให้ บริการได้ทุ กที่  ทุ กเวลา และต้ องมี ข้ อมู ลที่ ถูกต้ อง แม่นย า ทั นสมั ย  
น าไปวิเคราะห์ได้ 

3. ให้ความส าคัญกับเรื่องการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้ามหน่วยงาน ในกรณี 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

นายสมมาตร  อนันต์ธราทรัพย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

1. มุมมองด้าน OPEN DATA โดยให้ความเห็นด้วยกับภาครัฐ  

2. ที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเพียงพอ ซึ่งดูจะมากเกินกว่าก าลังคน 
แต่เป็นงบฯ ท่ีตอบโจทย์เชิงนโยบายมากกว่า จะสนับสนุนงานหลัก เช่น งบที่ใช้ MA 
ระบบงานสารสนเทศทีมีอยู่  

3. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบงาน ที่กระจายอยู่ตามส านัก หรือจังหวัดที่จัดจ้าง
พัฒนาเองโดยไม่ผ่านศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ของกรม เนื่องจาก (1) ไม่สามารถ
เช่ือมต่อระบบงานของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา  (2) ระบบงาน 
ของศูนย์บริหารฯ รูปแบบของรายงานผลข้อมู ลยั งไม่ ตรงความต้องการ  
และข้อมูลที่ได้รับไม่ทันต่อสถานการณ์ ต้องการข้อมูลที่สามารถสรุปได้รายวัน  
และต้องการน าข้อมูลนั้นมาสร้างรายงานใหม่ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการ  
ณ ขณะนั้นได้    
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4. แนวทางการแก้ไขที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานที่ เป็นผู้ ใช้งาน 
ให้สามารถแจ้งความต้องการมายังศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ได้ แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัด
ด้านเวลา ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ความต้องการ จึงท าให้ส านักหรือจังหวัด
จัดหาไว้ใช้เอง 

5. ปัญหาการจ้าง OUT SOURCE  ยังพบเจอปัญหาที่ Knowledge ติดอยู่กับตัวคน 
(Programmer)  แนวทางการแก้ ไขคือ จะพิจารณาผู้ รับจ้างพัฒนาระบบงาน 
จะต้องผ่าน CMMI Level 3  ก่อน 

6. ปัญหาเรื่อง Network ช้า  และจังหวัดจัดหาเอง  โดยบริการ Internet  
ของภาคเอกชน  ท าให้ เรื่ องความปลอดภั ยอาจจะไม่สามารถป้องกัน ได้  
ซึ่งเป็นปัญหาหลัก 

 

2) สรุปประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดประชุมเสวนา 

สืบ เนื่ อ งจากวันจั นทร์ที่  11  พฤษภาคม  2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น .  
ณ ห้องประชุม Sapphire โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุม 
เพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  
52  คน  ประกอบด้วย รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการ ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารส านักจัดหางานกรุงเทพ  
เขตพ้ืนที่ 1-10 และผู้แทนส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้แทนจัดหาจังหวัด ผู้แทนด่านตรวจคนหางาน  
และผู้แทนศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ที่ปรึกษายังได้จัดให้มีการการเสวนาเรื่อง “นานาทัศนะ 
เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการของกรมการจัดหางาน: แรงงานในประเทศ แรงงานไทย  
ไปต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว” โดยเชิญผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ที่เป็นผู้ใช้บริการของกรมการจัดหางาน 
ซึ่งที่ปรึกษาสามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

ที ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อคิดเห็นในการใช้บริการของ
กรมการจัดหางานที่ผ่านมา 

สิ่งท่ีต้องการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

1 คุณรังสรรค์  อนันต์   
ที่ปรึกษาสมาคมการ
จัดหางานไทยไป
ต่างประเทศ (ผู้แทน
ด้านการบริการ

1. หน้าเว็บไซต์ของกรมไม่ค่อย 
update ข้ อ มู ล  แ ล ะเนื้ อหา
ข่าวสาร ๆ  ที่น าเสนอ ส่วนใหญ่
จะติดภาพลบกับบริษัทจัดหา
งาน  อยากให้ความรู้ความ

1. การ เข้ าถึ งข้ อ มู ล ค น งาน ไท ย 
ไปท างานต่างประเทศ  ท าอย่างไร
บริษัทจัดหางานจึงสามารถเข้าถึง
ข้อมู ลจากศูนย์ ท ะเบี ยนฯ  ได้  
เพ่ือทราบว่า แรงงานดังกล่าวได้
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ที ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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สิ่งท่ีต้องการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

แรงงานไทยไป
ต่างประเทศ) 

เข้าใจกับแรงงานมากกว่านี้ 
2. อ ย า ก ให้ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ

สารสนเทศให้มีความทันสมัย 
สะดวก และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างเป็นปัจจุบัน 

3. เรื่องระเบียบกฎหมายกฎหมาย 
ซึ่งบริษัทจัดหางานอยู่ภายใต้ 
การก ากับของพรบ. จัดหางาน 
และคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 
2528 ซึ่งกฏหมายที่ออกมาเพ่ือ
ครอบคลุมบริษัทจัดหางานมาก
เกินไป ดังนั้นกฎหมายจึงเป็น
อุปสรรคในการท าธุรกิจของ
บริษัทจัดหางาน ส่วนในด้าน 
ไอทีต้องจัดท ามาเพ่ือเป็ประ
โยชน์ต่อนายจ้างสามารถเปิด
เข้ามาในกรมจัดหางานสามารถ
ได้ข้อมูลที่ต้องการ หรือบริษัท
จัดหางานสามารถลิงค์ซึ่งกัน
และกันได้ และข้อมูลของกรม
จัดหางานข้ อมู ล ไหนที่ ท าง
บริษัทจัดหางานสามารถเข้าดู
ได้และมีส่วนไหนที่คนงานเข้า
ไปดูได้เพ่ือที่จะได้ข้อมูลมากขึ้น 

อนุญาตให้เดินทางหรือได้เดินทาง
ไ ป ท า ง า น ที่ ป ร ะ เท ศ ไ ห น  
ที่อยู่ที่ติดต่อ ตลอดจนการกลับ 
เ ข้ า ม า ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
ให้ทราบสถานะได้ 

2. ก ารติ ด ต าม ส ถ าน ะผ่ าน ท า ง 
ช่อง INTERNET ได้  หรือการให้
ข้ อ มู ล กั บ ก รม การจั ด ห างาน 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

3. สถานะปัจจุบันบริษัทจัดหางาน
ต่ า ง  ๆ  มี ก า ร ใช้ ง า น เค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ใน ก า ร ท า ง า น  
และสื่ อ ส ารผ่ าน อิน เตอร์ เน็ ต 
ดั ง นั้ น  น่ า จ ะ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม 
ในการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กับหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  ห า ก มี ก า ร ก า ห น ด 
จากภาครัฐให้ต้องด าเนิการ 
 

 คุณน าพล ทองอุทัย
ศรี  ส านักกฎหมาย
สากล  
ธีรคุปต์ จ ากัด 
(ผู้แทนด้านการ

1. ทางด้ านลูกความของทาง
บริษัทเราจะมีชาวต่างชาติ
และญี่ปุ่น 70-80 % ทั้งชาว
ยุโรปและชาวอเมริกันและ
อาเซี ยน ลั กษ ณ ะงาน ของ

1. เ รื่ อ ง ใ น แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว  
มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ  กั น 
แล ะท างก รม การจั ด ห างาน
ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร ให้ เป็ น ไป 
ในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
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บริการแรงงานต่าง
ด้าว) 
 

บริษัทคือการขอใบอนุญาต
ท างาน ให้ คนต่ างชาติหรือ
คนงานต่างด้าว  เราเริ่มตั้งแต่
เข้ามาท างานในกรณีท่ีขอแบบ
เร่งด่วนจะมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการ15 วันและกรณี 
ที่ขอแบบทั่วไปทางบริษัทจะ
ยื่นที่กทม.และต่างจังหวัด ซึ่ง
ลักษณะในการยื่นจะแตกต่าง
กันทั้งที่ ใช้กฏหมายเดียวกัน 
เว ล ายื่ น เอ ก ส ารท า ไม ไม่
เหมือนกันและในการยื่นค าขอ
ต้องรอหลายวันและส่ งผล
กระทบต่อแรงงานต่างด้าวใน
ด้านการท างานและในด้าน
การจัดตั้ งเป็นองค์กร NGO 
ระหว่างประเทศหรือองค์กรที่
ไม่แสวงหาผลก าไรเวลาขอ
ใบอนุญาตจะต้องรอต่อคนละ 
1 ปี  และทางบริษั ทคิ ดว่ า
ระบบข้อมูลของกรมไม่รองรับ 
และขั้ นตอนการพิจารณ า 
ของคณ ะกรรมการน่ าจะ
สามารถยื่นเอกสารได้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

และไม่ ควรจะมี ดุ ล พิ นิ จมาก
เกิ น ไปและ เพ่ื อลดการ เลื อก
ปฏิบัติ  

2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติในการพิจารณา ในอนาคต
น่าจะมีการยื่นใบขออนุญาตท างาน 
สามารถยื่ น เอกสารผ่ านทาง
อินเตอร์เน็ตได้ทุกเวลา ซึ่งเวลาใน
การพิจารณาน่าจะเสร็จภายใน 1 
วัน ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก
ของผู้รับบริการ  

3. เมื่อมีระบบสารสนเทศรองรับแล้ว 
อยากให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ใน
ส่วนที่ ใช้ข้อมูลแบบเดียว ได้แก่ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ ใช้บริการ และลดขั้นตอนการ
กรอกข้อมูลซ้ าๆ  เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ   

4. เรื่ อ ง ข อ งก า ร เข้ า สู่ อ า เซี ย น 
ในด้านแนวทางการท างานอยาก
ให้ท างานในแนวรุกและสามารถ
น าวุฒิการศึกษาและความสามารถ 
ในด้านการเข้ ามาท างานเพ่ือ 
ให้ แรงงานที่ ม าจากประเทศ
อาเซียนสามารถมั่นใจว่ากรมการ
จัดหางาน พัฒ นาแล้ ว ในด้ าน
ระบบสารสนเทศ 
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ที ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อคิดเห็นในการใช้บริการของ
กรมการจัดหางานที่ผ่านมา 

สิ่งท่ีต้องการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 คุณวิวัฒน์  บุญ
เจริญ  ผู้ช่วย
ผู้จัดการทั่วไป 
ส านักทรัพยากร
บุคคล บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) (ผู้แทน
ด้านการบริการ
แรงงานในประเทศ) 

 

1. ทางบริษัทได้จัดตั้งโรงเรียน
ขึ้นมาเพ่ือที่รองรับไว้ในระดับ
หนึ่งและบางทีกรมจัดหางาน 
ก็มาสามารถช่วยตอบโจทย์ 
ในการหางานได้  เนื่ องจาก
บริษัทไม่มีก าลังพลในการที่จะ
หาคน เข้ ามาท างานดั งนั้ น 
บริษัทจะเข้าไปหาพนักงาน
ตามทุก   มหาลัยและคุยกับ
ทางอาจารย์และทางบริษัทได้
จัดท าหลักสู ตรปริญญาตรี
เพ่ือที่จะคาดหวังว่านักศึกษาที่
จบมาจะได้มาบริหารร้านและ
เป็นผู้จัดการ 

 

2. อยากให้การประชาสัมพันธ์ 
ของกรมการจัดหางาน เข้าถึง
ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร ได้ แ พ ร่ ห ล าย  
ในวงกว้าง เพ่ือผู้หางาน หรือ
ต้องการเปลี่ยนงานได้ทราบ
และมีการเตรียมตัวล่วงหน้า
แต่เนิ่น ๆ 

 

1. ต้องการมีให้แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูล  
และแนบเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยส่งข้อมูล
ผ่านช่องทาง Internet หรือ 
สามารถใช้บริการที่กรมการจัดหา
งานจังหวัดไหนก็ได้ สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับส่วนกลาง
ได้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
2. ลดขั้นตอนในการกรอกเอกสาร 

หรือกรณีที่มีการใช้บริการซ้ าๆ  
แต่อยากให้เก็บข้อมูลสถาน
ประกอบ เมื่อมีการใช้บริการ 
ในครั้งหน้า สามารถดึงข้อมูลเดิม
ขึ้นมาให้ update ได้ 

3. สถานประกอบการ สามารถ
สอบถามหรือเข้าถึงข้อมูล  
มีรายงาน ที่ผู้ประกอบการสามารถ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้  

4. มีหน้าจอที่ส าหรับให้ผู้หางาน 
หรือเปลี่ยนงาน มา UPDATE 
ข้อมูลตนเองได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
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ที ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อคิดเห็นในการใช้บริการของ
กรมการจัดหางานที่ผ่านมา 

สิ่งท่ีต้องการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

5. ข้อมูลคนหางาน สามารถส่งต่อ 
ให้สถานประกอบการโดยตรง 
และมีจัดเก็บไว้ 
ที่กรมการจัดหางานได้ด้วย 2 ทาง 

 

3) สรุปความต้องการจากการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จากการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ปรึกษาได้สอบถามความคิดเห็น
ในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยให้จัดล าดับความเร่งด่วน  
และความส าคัญของประเด็นต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประเมินผล   

การประเมินผล ที่ปรึกษาประเมินจากระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีช่วงระดับคะแนนการประเมินดังนี้ 

           ช่วงคะแนนเฉลี่ย           ระดับความคิดเห็น 

  9.51 – 10.00       มากที่สุด 
   9.01 – 9.50       มาก 
   8.01 – 9.00       ปานกลาง 
   7.01 – 8.00       น้อย 
   ต่ ากว่า 7.00       น้อยที่สุด 
ผลการประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สรุปได้ดังนี้ 

 

3.1) ด้านบริหารจัดการข้อมูล ระบบงาน การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ในด้านบริหารจัดการข้อมูล ระบบงาน และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้ประเมิน
มีความเห็นว่า สิ่งที่ควรด าเนินการความเร่งด่วนและมีส าคัญที่สุดคือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้าง
ฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ที่มีมาตรฐานสากล และรองรับประชาคมอาเซียนได้ โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยความเร่งด่วนที่ 9.56 และคะแนนเฉลี่ยความส าคัญที่ 9.59 
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สิ่งที่ควรด าเนินการเร่งด่วนและมีความส าคัญมาก มี 2 ประเด็นคือ 1) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ เป็นศูนย์กลางและทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายในกระทรวง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้เข้ารับบริการและการวางแผนได้ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเร่งด่วนที่ 9.07 
และคะแนนเฉลี่ยความส าคัญที่ 9.13 และ 2) ระบบการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ที่สะดวกต่อทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเร่งด่วนที่ 9.01 และคะแนนเฉลี่ยความส าคัญที่ 9.12 

ส าหรับสิ่ งที่ ผู้ ป ระเมิ น เห็ น ว่ ายั งไม่ มี ความจ า เป็ นที่ จะต้ องเร่ งด า เนิ นการ 
และมีความส าคัญน้อยที่สุด คือเรื่องของการเพ่ิมช่องทางการเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ และการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการทดสอบความถนัดของอาชีพแทนการใช้แบบทดสอบบนกระดาษ 

ส าหรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารจัดการข้อมูล ระบบงาน 
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมุลในล าดับอ่ืนๆ สามารถดูรายละเอียดได้ในตาราง 3-18  

3.2) ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัย 

ในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย ผู้ประเมินเห็นว่า สิ่งที่ควร 
เร่งด าเนินการและมีความส าคัญมากท่ีสุด คือการมีศูนย์ส ารองข้อมูล และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการท างาน online ได้สมบูรณ์ทุกกระบวนการท างาน โดยผู้ประเมินให้ค่าคะแนนเฉลี่ยความเร่งด่วน
ที่ 9.39 และคะแนนเฉลี่ยความส าคัญที่ 9.51 ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทั้งหมด อันเป็นสิ่งที่ผู้ประเมินเห็นว่า มีความเร่งด่วนและส าคัญรองลงมา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเร่งด่วน 
ที่ 9.33 และคะแนนเฉลี่ยความส าคัญที่ 9.37  ส าหรับประเด็นเรื่องความปลอดภัย ผู้ประเมินเห็นว่ามีความ
เร่งด่วนและส าคัญในระดับปานกลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในตาราง 3-18 

3.3) ด้านการบริหารจัดการ  

ในด้านการบริหารจัดการ ผู้ประเมินเห็นว่า สิ่ งที่ กรมฯ ต้องเร่งด าเนินการและ 
มีความส าคัญมากคือการสร้างผังการท างานและก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการให้ชัดเจน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความเร่งด่วนที่ 9.18 และคะแนนเฉลี่ยความส าคัญที่ 9.16 ส าหรับหัวข้ออ่ืนๆ ได้แก่ การพัฒนา
ระบบ Self Training, Help Desk , การมีส่วนร่วมในการจัดท า TOR ของเจ้าหน้าที่ และการปรับเปลี่ยนทัศนะ
คติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการท างานให้เป็นสากล  ผู้ประเมินเห็นว่ามีความเร่งด่วนและส าคัญในระดับ
ปานกลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในตาราง 3-18 

3.4) ด้านงานสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร 

ในด้านงานสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ผู้ประเมินเห็นว่า หัวข้อที่มีความเร่งด่วนและ
ส าคัญมากคือ เรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งทางกาย ทางใจ และทางความรู้เฉพาะด้าน รวมถึง
ความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเร่งด่วนที่  9.37 และคะแนนเฉลี่ย
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ความส าคัญที่ 9.38  ส าหรับหัวข้ออ่ืนๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KM การท า
ระบบประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ และระบบประชุมทางไกล ผู้ประเมินเห็นว่า มีความเร่งด่วนและส าคัญ
ในระดับปานกลาง สามารถดูรายละเอียดได้ในตาราง 3-18 

นอกจากนี้ เมื่อท าการจัดล าดับความเร่งด่วนและความส าคัญของความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่แยกด้าน พบว่า 3 ล าดับแรกท่ีมีความเร่งด่วนและส าคัญสูงที่สุดคือ 

1) การพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ที่มีมาตรฐานสากล และรองรับ
ประชาคมอาเซียนได ้

2) การมีศูนย์ส ารองข้อมูล และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการท างาน 
online ได้สมบูรณ์ทุกกระบวนการท างาน 

3) การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งทางกาย ทางใจ และทางความรู้เฉพาะด้าน 
รวมถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบงาน ตามล าดับ โดยมีล าดับตรงกันทั้งในเรื่องของความเร่งด่วน
และความส าคัญ 
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ตารางท่ี  3-18 สรุปผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ 
ตาม 

ความต้องการ 
ท่านคิดว่ากรมการจัดหางานต้องด าเนินการอย่างไรในระยะ 5 ป  ข้างหน้า 

ค่าเฉลี่ย
คะแนนความ

เร่งด่วน 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน

ความส าคัญ 
ความหมาย 

(เต็ม 10) (เต็ม 10) 
 ด้านบริหารจัดการข้อมูล, ระบบงาน, การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอ้มูล    
1 การพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลของกรมในภาพรวมเป็นฐานข้อมูลกลาง เช่น ข้อมูลทะเบียนคน (ลูกจ้าง,นายจ้าง),  

ข้อมูลทะบียนสถานประกอบการ (นายจ้าง) ข้อมูลรหัสต าแหน่งงาน, รหัสประเภทอุตสาหกรรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถใช้งานร่วมกันั ได้ทุ กระบบงาน โดยสามารถจ าแนกกลุ่มของฐานข้อมูลและกลุ่มคนที่ เข้ามาในระบบได้  
สามารถรองรับประชาคมอาเซียน 

9.56 9.59 เร่งด่วนมากทีสุ่ด  
และส าคัญมากที่สุด 

2 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ทันสมัยและมีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นข้อมูล
คนต่างด้าวที่มายื่นใบอนุญาตท างาน ท างานอะไร ที่ไหน สามารถช้ีแจงรายละเอียดพิกัด สถานที่ ข้อมูลที่ควรรู้จะไปท างาน
ต่างประเทศ สามารถสืบค้นต าแหน่งงานว่างได้ มีระบบช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์ในอินเตอร์เนต สืบค้นค าร้องเพื่อขอรับ
บริการ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้มารับบริการ เพื่อวางแผนส่งเสริมการมีงานท า
ของประเทศว่ามีการขาดแคลนแรงงานในสาขาอาชีพใด 

9.07 9.13 เร่งด่วนมาก  
และส าคัญมาก 

3 การบริการประชาชน ผู้มีความประสงค์มาใช้บริการสามารถลงทะเบยีนครั้งเดียว ที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
ทั่วประเทศ ระบบต้องสามารถเรียกข้อมูลมาดไูดต้ลอด สามารถอัพเดทข้อมูล และบริหารจัดการข้อมลูได้ 
ภายในจังหวัด และภาพรวมของประเทศ  

9.01 9.12 เร่งด่วนมาก และ
ส าคัญมาก 

4 มีระบบบูรณาการข้อมูล และมีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานภายนอกกรม เช่น กรมการปกครอง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้ระบบของเจ้าหน้าที่ และลดเอกสารที่ต้องส่งให้กรมฯ ตรวจสอบ 

8.51 8.69 เร่งด่วนปานกลาง 
และส าคัญปานกลาง 

5 จัดท าระบบการรายงานผู้บริหารทีม่ีความรวดเร็ว และยดืหยุ่นในการใช้งาน 7.82 7.53 เร่งด่วนน้อย  
และส าคัญน้อย 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 3-98 

ล าดับ 
ตาม 

ความต้องการ 
ท่านคิดว่ากรมการจัดหางานต้องด าเนินการอย่างไรในระยะ 5 ป  ข้างหน้า 

ค่าเฉลี่ย
คะแนนความ

เร่งด่วน 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน

ความส าคัญ 
ความหมาย 

(เต็ม 10) (เต็ม 10) 
6 ฐานข้อมูลของกรมต้องสามารถใหบ้ริการข้อมลูส าคญัของผู้บรหิาร เพื่อตอบโจทย์ทั้งแผนงาน/ผลงาน/การใช้จ่ายเงิน 

ตามงบประมาณแต่ละปีของกรมฯ ในระบบเดียวกัน 
7.73 7.77 เร่งด่วนน้อย  

และส าคัญน้อย 
7 การให้บริการผ่านข่องทาง Internet  

น าเอาเทคโนโลยี Digital Signature มาใช้ในการยืนยัน และรับรองตัวบุคคล 
การปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็น Mobility  
การยื่นเอกสารหรือหลักฐานในรปูแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟลไ์ด้ 
น าทุกระบบท่ีใช้ในการท างานของกรมการจดัหางาน ขึ้น Cloud (ของ EGA)เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ Server  
ความปลอดภัย และลดภาระการดแูล 

7.68 7.67 เร่งด่วนน้อย  
และส าคัญน้อย 

8 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน E-form เพื่อลดปัญหาด้านการเก็บเอกสารและเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นล าดับแรก
และค่อยพัฒนาต่อยอดในการจัดเก็บฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพในล าดับต่อไป 

7.56 7.70 เร่งด่วนน้อย และ
ส าคัญน้อย 

9 (คิดนอกกรอบ) ในเรื่องการทดสอบความถนัดของอาชีพ ให้มีการจ้างโปรแกรมเมอร์ เขียนเกมออนไลน์ ใน Facebook 
หรือ Line โดยในเกมส์ให้จ าลองตัวเองมีภาระกิจเลือกในการท างานให้ส าเร็จ โดยเลือกอาชีพอะไรจะท าให้ส าเร็จต้องมี
ความรู้ทักษะอะไร เด็กจะได้รู้ว่า เช่นถ้าอยากเป็นช่างเช่ือมต้องมีทักษะสายตา และความนิ่งของมือเป็นการทดสอบที่ดีกว่า
ใช้แบบทดสอบบนกระดาษ  

6.92 6.83 เร่งด่วนน้อยที่สดุ 
และส าคัญน้อยทีสุ่ด 

10 ด้านระบบการเงิน ควรพัฒนาระบบให้รองรับ การเก็บเงินค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ผา่นช่องทางต่าง Counter Service, 
ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา ลดปัญหาการทุจริต และภาระงานเอกสารทางการเงิน 

6.88 6.98 เร่งด่วนน้อยที่สดุ  
และส าคัญน้อยทีสุ่ด 

  ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, การรักษาความปลอดภัย       

1 มีศูนย์ส ารองข้อมูล และ Network ที่ท างานได้อย่าง on-line สมบรูณ์แบบครบทุกกระบวนงาน 9.39 9.51 เร่งด่วนมาก  
และส าคัญมากที่สุด 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 3-99 

ล าดับ 
ตาม 

ความต้องการ 
ท่านคิดว่ากรมการจัดหางานต้องด าเนินการอย่างไรในระยะ 5 ป  ข้างหน้า 

ค่าเฉลี่ย
คะแนนความ

เร่งด่วน 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน

ความส าคัญ 
ความหมาย 

(เต็ม 10) (เต็ม 10) 
2 ต้องการให้มีการบรูณาการดา้น Server ในการจัดเก็บฐานข้อมลูและระบบงาน เนื่องจากปัจจบุันมีปญัหา 

ในการบริหาร Server 
9.33 9.37 เร่งด่วนมาก  

และส าคัญมาก 
3 จัดท าระบบรักษาความปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมลูกับหน่วยงานภายนอก 8.83 8.91 เร่งด่วนปานกลาง 

และส าคัญปานกลาง 
4 มีระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย รวมถึงนโยบายที่บังคับใช้อยา่งเคร่งครัด 8.74 8.84 เร่งด่วนปานกลาง 

และส าคัญปานกลาง 
  ด้านการบริหารจัดการ       

1 สร้างผังการท างาน และผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนงานท่ีชัดเจน ก าหนดเวลาการให้บริการ  
ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่กระบวนการลดขัน้ตอน 

9.18 9.16 เร่งด่วนมาก  
และส าคัญมาก 

2 มีระบบ Self Training เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทราบถึงกระบวนการท างานของงาน และสามารถทบทวนบทเรียน 
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของกรม 

9.01 8.94 เร่งด่วนมาก  
และส าคัญปานกลาง 

3 มีระบบ Help desk ส าหรับเก็บปญัหาต่างๆ ของระบบสารสนเทศของกรม เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ของระบบสารสนเทศในอนาคต 

8.62 8.42 เร่งด่วนปานกลาง 
และส าคัญปานกลาง 

4 TOR ในส่วนของคณะกรรมการใหเ้จ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนั้นๆ และรู ้Function งาน  
ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

8.51 8.65 เร่งด่วนปานกลาง 
และส าคัญปานกลาง 

5 ปรับเปลีย่นทัศนะคติของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในการท างานให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เช่น การเปลี่ยนแนวคิดในการท างานท่ีส่วนใหญ่ยึดติดกับกฏระเบียบ และใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน  
ท าให้การปฏิบัติงานไม่มมีาตรฐาน 

8.51 8.74 เร่งด่วนปานกลาง 
และส าคัญปานกลาง 

     



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า 3-100 

ล าดับ 
ตาม 

ความต้องการ 
ท่านคิดว่ากรมการจัดหางานต้องด าเนินการอย่างไรในระยะ 5 ป  ข้างหน้า 

ค่าเฉลี่ย
คะแนนความ

เร่งด่วน 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน

ความส าคัญ 
ความหมาย 

(เต็ม 10) (เต็ม 10) 
  ด้านงานสนับสนนุ และพัฒนาบคุลากร       

1 พัฒนาบุคคลากรใหม้ีความเตรยีมพร้อมวิธีการท างานและเตรียมความพร้อมทางใจในการท างาน  
และเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน รวมตัวกันเพื่อพัฒนาระบบงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว 

9.37 9.38 เร่งด่วนมาก  
และส าคัญมาก 

2 มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อลดกระดาษในการเวยีนหนังสือ และรองรับการบริหารจดัการดา้นหนังสือ
ราชการ 

8.91 9.00 เร่งด่วนปานกลาง 
และส าคัญปานกลาง 

3 ควรมีระบบ KM  ที่ทันสมัย มีความน่าสนใจ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 8.78 8.94 เร่งด่วนปานกลาง 
และส าคัญปานกลาง 

4 จัดท าระบบประวตัิของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างทุกประเภท ให้เข้าสู่ระบบ IT  
โดยให้เป็นปจัจุบันอยู่เสมอ และแต่ละคนสามารถเปดิและดูของตนเองได้ และสรุปรวมเป็นของจังหวัด/กรม ได้ 

8.58 8.76 เร่งด่วนปานกลาง 
และส าคัญปานกลาง 

5 มีระบบประชุมทางไกล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 8.12 8.19 เร่งด่วนปานกลาง 
และส าคัญปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 8.53 8.58   



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  หน้า 3-101 

3.6 สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

แนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการจัดหางาน 
โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1) แนวทาง Top-Down Approach 

เป็นแนวทางที่ใช้ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมการจัดหางาน มาวิเคราะห์ประกอบกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ด้านแรงงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2) แนวทาง Bottom up Approach 

เป็นแนวทางที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (Participation Approach) ในการจัดประชุม
รับทราบความต้องการใช้ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทั้ งส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมการจัดหางาน และการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสในการแสดง 
ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3) แนวทาง Outside-In Approach 

เป็นแนวทางที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์แบบภายนอกสู่ภายใน (Outside-In Approach)  
เพ่ือให้มิติของการวิเคราะห์จากมุมมองภายนอกองค์กร และประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางานที่จะได้รับ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ส าหรับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสน เทศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทการพัฒนาด้านแรงงาน  
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน อันเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยได้มีการน าเสนอในบทที่ 2 ส่วนสภาพแวดล้อมภายในจะพิจารณาข้อมูลจากสถานภาพ
ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางานตาม และมุมมองของผู้บริหาร
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงข้อมูล  
ที่ได้จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้ดังนี้ 
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3.6.1 ผลการศึกษาด้านจุดแข็ง (Sterngth) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งสามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 

จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานสามารถสรุปจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบงาน ด้านข้อมูล ด้านเครื่องมือ ด้านบุคลากร และบริหารจัดการ โดยแต่ละด้าน มีจุดแข็ง และจุดอ่อน ดังแสดงในตารางที่ 3-19 

ตารางท่ี  3-19 จุดแข็งและจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็น/ปัจจัยวิเคราะห ์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านระบบงาน อาทิเช่น 

- การรองรับภารกิจ 

- การใช้งาน / คุณภาพ 

- สามารถให้บริการทั้ง intranet และ internet 

- มี ระบบสารสน เทศ  ที่ พัฒ นามาตั้ งแต่ ปี  41  
ยังใช้การได้อยู่ และหากมีคนพัฒนาเข้ามาใหม่  
ก็อยากให้อิงระบบเดิมไว้ 

- มีระบบรองรับทุกภารกิจ 

- อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

- ปัจจุบันกรมมีระบบสารสนเทศแยกกัน ท าให้ฐานข้อมูลไม่เช่ือมโยงกัน เป็นการเพิ่มขั้นตอน  
ในการบันทึกข้อมูลซ้ าๆ กัน เช่น 

o ระบบงานข้อมูลคนต่างด้าว ซึ่งมีหลายระบบ ท าให้ส่งผลต่อการจัดท ารายงานและสรุป
ข้อมูลต้องใช้เวลา และตรวจสอบข้อมูลก่อนการแจ้งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 

o ระบบข้อมูลชีวมาตรแรงงานต่างด้าว (BIO DATA) 
- ระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ (SSO) ปัจจุบันกรมมีบทบาทเป็นแค่ user ไม่สามารถ 

ต่อยอดหรือพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้ ควรต้องมีการทบทวนการบริหาร
จัดการระบบนี ้

- กระบวนการท างานไม่ชัดเจน ท าให้พัฒนาระบบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

- แผนการพัฒนาท่ีไม่ตรงกับความต้องการ 

- การพัฒนาระบบควรจะใช้งานได้ กลับไม่สามารถใช้งานได้เท่าเดิม เช่น ระบบศูนย์ปฏิบัติการ 
กรม (DOC) ปัจจุบันยังต้องประมวลด้วย Manual ประกอบ ยังไม่มีรายงานที่พร้อมใช้งานได้ทันท ี

- ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วไม่น าไปพัฒนาต่อเนื่อง แทนที่สร้างใหม่ 
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ประเด็น/ปัจจัยวิเคราะห ์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- ระบบงานยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งหมดของกรมการจัดหางาน เช่น งานด้าน
การตรวจแรงงาน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตรวจจากเอกสารที่มีการแสดง ยังไม่มีระบบสนับสนุนการ
ตรวจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ทันทีระหว่างตรวจเพื่อตรวจสอบเทียบกับหลักฐานที่
ได้รับการแสดง 

- ยังขาดระบบที่อ านวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน เช่น บริษัทนายหน้าจัดหาคนไทยไปท างาน
ต่างประเทศ ในด้านการติดต่อสอบถามข้อมูล ติดตามสถานะขั้นตอนการด าเนินงาน  
การให้ข้อมูล/หลักฐานเอกสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

- การยอมรับในการท างานของระบบใหม่ 

- บางครั้งระบบงานไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูล ณ สิ้นวัน หรือบันทึก
ข้อมูลย้อนหลัง ท าให้ระบบไม่สามารถสรุปผลการรับเรื่องและข้อมูลการด าเนินการจากระบบได้ 
ทันที ณ สิ้นวนั  

- ระบบงานที่มีอยู่บางส่วนพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเก่า มีความล้าสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ในการท างานต่ า ไม่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานในอนาคต 

- ระบบงานท่ีมีอยู่ยังไม่รองรับการใช้งานได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในกรม  
เช่น ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์

- ระบบงานภาครัฐท่ีใช้งานอยู่ ยังไม่รองรับภารกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
o ระบบ DPIS ไม่รองรับกรอบอัตรา การบรรจุงาน ภายในของกรม 

- ยังขาดระบบที่อ านวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน เช่น 
o ระบบการประชุมทางไกลผ่าน  VDO Conference 

o ระบบการจองห้องประชุม, จองรถ, ระบบการลา 
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ประเด็น/ปัจจัยวิเคราะห ์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- ระบบท่ีมีอยู่ แต่ยังไม่มีผู้ใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

o ระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว 

o กลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ด้านข้อมูล อาทิเช่น 

- ขอบเขตข้อมูล 

- มาตรฐานข้อมูล   

- โครงสร้างข้อมูล 

- การเช่ือมโยงข้อมลู 

- ขอบเขตข้อมูล 

 ข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

- มาตรฐานข้อมูล : 

 กรมการจดัหางานเป็นผู้ก าหนดรหัสมาตรฐาน
อาชีพ/ต าแหน่งงาน โดยอิงมาตรฐานสากล 
(ILO) และรหัสมาตรฐานประเภท
อุตสาหกรรม (TSIC) 

 

- ขอบเขตข้อมูล :   

o ยังไม่ครอบคลุมทั้งด้าน Demand และด้าน Supply  เช่น ข้อมูลด้าน Demand  
จากหน่วยงาน BOI, สภาอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์  ข้อมูลด้าน Supply 
เช่น กลุ่มข้อมูลของนักเรียน/นักศึกษา , กลุ่มข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการมีงานท า ,  
กลุ่มข้อมูลคนพิการที่ต้องการมีงานท า 

 กรณีข้อมูลคนไทยที่ท างานในต่างประเทศ ปัจจุบันท างานอยู่ที่ประเทศ 
ไหนบ้าง เมือง/รัฐไหน จ านวนเท่าไหร่, ข้อมูลคนไทยที่ท างานในต่างประเทศ
ที่กลับมาประเทศไทยมีจ านวนเท่าไหร่ใครบ้าง 

 กรณีข้อมูลคนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน ณ จุด ONE STOP SERVICE ซึ่งข้อมูล
อยู่ท่ีกรมการปกครอง  

 ข้อมูลคนต่างด้าวหลังจากได้รับการอนุญาตท างาน จะไม่ทราบว่าคนต่างด้าว
พ านักในประเทศไทย หรือ กลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว หากไม่มีการ
แจ้งจากนายจ้างให้ทราบ 

o การระบุอาชีพตามมาตรฐานข้อมูล จะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและใช้ดุลพินิจ 
ในการจ าแนก ส่งผลให้ข้อมูลที่จัดเก็บบางส่วนไม่ตรงตามความเป็นจริง 
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ประเด็น/ปัจจัยวิเคราะห ์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- มาตรฐานข้อมูล :   

o ปัจจุบันมีความหลากหลายไม่เป็นเอกภาพ และข้อมูลบางรหัสไม่ได้อิงมาตรฐานสากล
ต้องทบทวนและปรับปรุงรหัส พร้อมค านิยามที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

o กระบวนการปรับปรุงข้อมูลรหัสอาชีพ/ต าแหน่งงานให้เป็นภาษาไทยในปัจจุบัน  
ตามรอบการเปลี่ยนแปลงของ ILO ยังมีขั้นตอนท่ีล่าช้า และมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลายขั้นตอน ท าให้ใช้ระยะเวลานานหลายปี 

- โครงสร้างข้อมูล : 

o มีความซ้ าซ้อน เช่น ข้อมูลบุคคล ,ข้อมูลสถานประกอบการ ในแต่ละระบบ 
ก็มีการจัดเก็บเป็นของตัวเอง เป็นต้น 

- การเช่ือมโยงข้อมูล : 

o ปัจจุบันไม่ เช่ือมโยงกัน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้กับระบบงาน 
ที่มีอยู่ภายในส านักงานบริหารแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ เช่น ระบบงานจัดส่ง
คนหางานไปท างานประเทศเกาหลีใต้ 

o ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลการให้ใบอนุญาตคนต่างด้าวเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน  

o การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกรมการจัดหางาน ยังไม่สามารถท าได้ 
แบบอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวบุคคล 13 หลักจาก 
กรมการปกครอง 
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เครื่องมือ อาทิเช่น 

- ความเพียงพอ 

- ความทันสมัย/รวดเร็ว/
ปลอดภัย 

- มีอุปกรณ์เพียงพอ 

- มีรถจัดหางานเคลื่อนที่ 

- มีสายด่วน 1694 

- มีใช้ทุกหน่วยงาน,ทุกส านักงาน 

- มีระบบส ารองข้อมูล 

- มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย 

- ความเพียงพอ 

o ระบบงานไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถบริการผู้ รับบริการ 
ได้ทันท่วงที บางหน่วยานจึงมีการพัฒนาเครื่อมือเอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และให้บริการของส านักงานเพื่อลดปัญหาการบริการในพ้ืนท่ี 

o ไม่เพียงพอกับจ านวนบุคลากร 

o ไม่มีครบทุกระบบ 

- ความทันสมัย / รวดเร็ว / ปลอดภัย 

o ไม่ทันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพ 

o ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ค่อนข้างช้า 

o เมื่อมีการใช้งานระบบงานทั่วประเทศพร้อมกัน ระบบท างานช้า และบางครั้ง 
ไม่สามารถใช้งานต่อได้ ส่งผลให้การบริการของเจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง  

o ระบบงานใช้เวลานานท าการประมวลผลเลขท่ีใบอนุญาตท างาน ส่งผลต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี ณ จุดให้บริการให้บริการได้ช้า 

o ข่าว/กิจกรรม และข้อมูลของกรมการจัดหางานที่เผยแพร่บางส่วนยังไม่ให้บริการ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล 

บุคลากร อาทิเช่น 

- อัตราก าลัง 

- มี service mind 
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในภารกิจ 

- อบรมด้าน IT ไม่ทั่วถึง 
- การอบรมไม่ตรงกับกลุมเป้าหมาย และอบรมเรื่องเดิมๆ 
- มีนโยบายไม่ต่อเนื่อง 
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ประเด็น/ปัจจัยวิเคราะห ์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- ขีดความ 
สามารถ 

- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ,มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

- อัตราก าลังน้อย 
- มีระบบหมุนเวียนท าให้ท างานไม่ต่อเนื่อง 
- การอบรมควรคัดเลือกจากส่วนที่ให้บริการเป็นหลักก่อน 
- จังหวัดมีบุคลากรน้อย นานๆ ถึงจะเจองาน สลต. ท าให้ขาดความช านาญในการท างาน 
- ความรู้ความสามารถของบุคลากรยังน้อย 
- บุคลากรในส่วนภูมิภาคไม่มีต าแหน่งด้าน IT ดังนั้นเมื่อมีปัญหาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 

และปัญหาการใช้งานด้านระบบงาน จะต้องติดต่อส่วนกลางตลอดเพื่อแก้ไข 
- หน่วยงานส่วนภูมิภาค ไม่มีบุคลากรที่เป็นนิติกรหรือมีความรู้ด้านกฎหมายช่วยงานส านักงาน 

ในขณะที่ส่วนภูมิภาคมีแนวโน้มปัญหาที่ต้องการผู้มีความรู้ทางกฎหมายมาช่วยงานมากขึ้น  
เช่น หลายหน่ วยงานพบปัญหาการปลอมแปลงเอกสารประกอบการยื่ นขอใบอนุญาต  
ต้องไปด าเนินการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด เป็นต้น 

- ใช้บุคลากรไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ 

การบริหารจัดการ อาทิเช่น 

- กฎหมาย/กฎระเบยีบ/
ข้อบังคับ 

- นโยบาย 

- ตัวช้ีวัด 

- มีกฎที่ส่งเสริมการใช้ IT ในการปฏิบัติงาน 

- มีหน่วยเป็นตัวชี้วัด 

- นโยบายกฎหมายส่งเสริมการมีงานท า 
- (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมการมีงานท า 
- กฎระเบียบข้อปฏิบัติของกรมการจัดหางาน บางกรณีมีผลต่อความสะดวกในการใช้บริการ 

ของผู้ติดต่อ เช่น  
o กรณีการขอใบอนุญาตท างานของนักแสดงและกองถ่ายท าภาพยนต์ ต้องรับเอกสาร 

ณ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สะดวกกับผู้ขอใช้บริการ 
o การแจ้ งขอโควต้ าของนายจ้ าง ที่ ไม่ ส ามารถให้ แจ้ งขอโควต้ า ณ  จุด เดี ยว  

และเมื่ อมี การแจ้ งและออกเลขที่ ใบอนุญ าตท างานแก่ต่ างด้ าวในพื้ นที่ ใด  
จึงท าการ Clearing ตัดโอนจ านวนโควต้าและการออกใบอนุญาตจริงในพื้นที่ได ้เป็นต้น 
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ประเด็น/ปัจจัยวิเคราะห ์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- อาชีพต้องห้ามส าหรับแรงงานต่างด้าว มีผลท าให้เกิดการบิดเบือนการแจ้งอาชีพการท างาน  
ที่แท้จริงของแรงงาน และท าให้มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาก าลังแรงงานในประเทศ  
ดังนั้นจึงควรมีการทบทวนอาชีพต้องห้าม และลักษณะการท างานในต าแหน่ง และอาชีพต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ในมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย 

- ไม่สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ 
- ตัวช้ีวัดเปลี่ยนแปลงทุกปี ไม่ต่อเนื่อง ไม่ชัดเจน 
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1) สรุปความส าคัญของจุดแข็ง-จุดอ่อน ด้านระบบงาน 

- จุดแข็งด้านระบบงาน 

กรมการจัดหางาน ได้เริ่มน าระบบสารสนเทศ มาช่วยในการจัดการข้อมูล
ตั้งแต่ปี 41 และพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีระบบงานที่สนับสนุนการท างาน  
ในทุกภารกิจ และสามารถใช้ระบบงานได้ผ่านช่องทางอินทราเน็ตของกรมฯ และอินเตอร์เน็ตได้  
อันเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

- จุดอ่อนด้านระบบงาน 

ระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางานยังแยกกันไม่ได้เชื่อมต่อเป็นระบบ
เดียวกัน  ท า ให้ ฐานข้อมู ล ไม่ เชื่ อม โยงกัน  เกิ ดความซ้ าซ้ อนและเพ่ิ มขั้ นต อนในการท างาน  
อีกทั้ งยังไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานที่ต่อเนื่องและตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้งาน  
และการนิยามกระบวนการท างานยังขาดความที่ ชัดเจน ท าให้การพัฒนาระบบไม่สอดคล้อง  
กับกระบวนการท างานจริง ระบบงานที่มีอยู่ยังไม่สามารถรองรับภารกิจของกรมได้อย่างครบถ้ วน  
และไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากใช้เทคโนโลยีเท่า ล้าสมัยในการพัฒนา และไม่ได้ถูกน ามาปรับปรุงพัฒนา
ต่อ นอกจากนี้ ยังมีหลายระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น แต่ไม่มีการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม 

2) สรุปความส าคัญของจุดแข็ง-จุดอ่อน ด้านข้อมูล 

- จุดแข็งด้านข้อมูล 

กรมการจัดหางานเป็นผู้ ก าหนดรหั สมาตรฐานอาชีพ/ต าแหน่ งงาน  
โดยอิงมาตรฐานสากล (ILO) และรหัสมาตรฐานประเภทอุตสาหกรรม (TSIC) ท าให้มีข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ
อย่างมีมาตรฐาน 

- จุดอ่อนด้านข้อมูล 

ข้อมู ลที่ ถู กจั ด เก็บ ไว้ ใน ฐานข้ อมู ลยั งไม่ ค รอบคลุ มและไม่ เพี ย งพอ 
ต่อการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ท าให้ต้องใช้คนเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณา อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่ากรมได้อิงมาตรฐานสากล (ILO) และ TSIC ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ข้อมูลบางรหัสก็ยังไม่ได้ถูกอ้างอิง
ด้ วยมาตรฐานดั งกล่ าว  ท า ให้ ขาดความ เป็ น เอกภาพ  กระบวนการในการปรับป รุ งข้ อมู ล  
ต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในด้วยกันและเชื่อมโยงกับภายนอกก็ยังไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) สรุปความส าคัญของจุดแข็ง-จุดอ่อน ด้านเครื่องมือ 

- จุดแข็งด้านเครื่องมือ 

กรมการจัดหางานมีเครื่องมือที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่มีความปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน  

- จุดอ่อนด้านเครื่องมือ 

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมการจัดหางานยังไม่ทันสมัยและล้าช้า 
โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้งานระบบงานทั่วประเทศพร้อมกัน ท าให้การบริการของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  
ไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใช้งานเองเพ่ือลดปัญหาการให้บริการ  
ในพ้ืนที่   ในมุมมองด้านการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมของกรมผ่านทางเว็บไซต์นั้น  
ยังไม่เป็นสากล มีบางส่วนที่ไม่มีภาษาอังกฤษ 

4) สรุปความส าคัญของจุดแข็ง-จุดอ่อน ด้านบุคลากร 

- จุดแข็งด้านบุคลากร 

เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานมี Service Mind และมีความรู้ความสามารถ 
เชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ โดยกรมฯ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

- จุดอ่อนด้านบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางานด้าน IT ยังไม่ทั่วถึง และไม่ตรง 
กับกลุ่มเป้าหมาย การอบรมยังเป็นหัวข้อเดิมๆ ที่ได้เคยอบรมมาแล้ว จ านวนของบุคลากรที่มีทักษะ
ทางด้าน IT มีน้อย และมีการหมุนเวียนบ่อย ท าให้ไม่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วน
ภูมิภ าค ไม่มี ต าแหน่ งบุ คลากรด้ าน  IT และนิ ติกรเลย ท าให้ ต้ องประสานงานกับส่ วนกล าง  
ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า 

5) สรุปความส าคัญของจุดแข็ง-จุดอ่อน ด้านการบริหารจัดการ 

- จุดแข็งด้านการบริหารจัดการ 

กรมการจัดหางานมีนโยบายในการใช้การบริหารจัดการเป็นตัวชี้ วัด  
และส่งเสริมการใช้ IT ในการปฏิบัติงาน 

- จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ 

กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของกรมการจัดหางาน บางข้อ ส่งผลต่อความสะดวก 
ใน ก าร ใช้ บ ริ ก ารขอ งผู้ ติ ด ต่ อ  แล ะบ างข้ อ  ส่ งผ ล ให้ เกิ ด ก ารบิ ด เบื อ น ใน ก ารแ จ้ งข้ อ มู ล  
ท าให้มีผลต่อการวางแผนพัฒนาก าลังแรงงานในประเทศ 
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3.6.2 ผลการศึกษาด้านโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Treate) ซึ่งสามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 

จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานสามารถสรุปโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบงาน ด้านข้อมูล ด้านเครื่องมือ ด้านบุคลากร และบริหารจัดการ โดยแต่ละด้าน มีโอกาส และอุปสรรค 
ดังแสดงในตารางที่ 3-20 

ตารางท่ี  3-20 โอกาสและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็น/ปัจจัยวิเคราะห ์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านระบบงาน อาทิเช่น 

- การรองรับภารกิจ 

- การใช้งาน / คุณภาพ 

- มีนโยบายของรัฐมนตรี ท่ีสนับสนุน 

- มีศูนย์คอมฯ ท่ีสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ได้ 

- แผนแม่บทรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์อาเซียน ค .ศ. 2020 พ .ร.บ . 
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 
และน โยบายรั ฐบ าลสู่ ก ารด า เนิ นการด้ าน  Digital Economy  
มีส่วนก าหนดให้ต้องมีการทบทวนและปฏิรูประบบงานตามภารกิจกรม
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา และมีคุณภาพ 
ในการใช้งาน 

- กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ IT ยังมีพรบ. ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้ไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลบางส่วนได้ 

- สถานการณ์เปลี่ยน ความต้องการไม่สอดคล้อง 

ดา้นข้อมูล อาทิเช่น 

- ขอบเขตข้อมูล 

- มาตรฐานข้อมลู   

- มีเรื่องศูนย์ข้อมูลภาครัฐ โดยการใช้การเชื่อมโยงข้อมูล government 
data center 

- แผนแม่บทรัฐบาลอิ เล็ กทรอนิกส์ อาเซียน  ค .ศ . 2020 พ.ร.บ . 
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 

- การบริหารงานภายใน 

- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ต้องมีผู้รับผิดชอบร่วมกัน 
ในระดับกรม หรืออาจจะตั้งเป็นคณะท างานร่วมระหว่างกรม 
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ประเด็น/ปัจจัยวิเคราะห ์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- โครงสร้างข้อมูล 

- การเช่ือมโยงข้อมลู 

และน โยบายรั ฐบ าลสู่ ก ารด า เนิ นการด้ าน  Digital Economy  
ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพิ่มขึ้น 

เครื่องมือ อาทิเช่น 

- ความเพียงพอ 

- ความทันสมัย/รวดเร็ว/
ปลอดภัย 

- มีการจัดซื้อเพื่อทดแทนทุกๆ 5 ปี 

- มีนโยบายภาครัฐ 

- มีการส ารวจความต้องการใช้ 

- ความไม่สอดคล้องเครื่องกับการใช้งาน 

- งบประมาณไม่เพียงพอ 

บุคลากร อาทิเช่น 

- อัตราก าลัง 

- ขีดความสามารถ 

- มีความเช่ียวชาญในงานนั้นๆ มากขึ้น เนื่องจากมีคนน้อย 

- มี km 

- นโยบายเรื่องการบริหารจัดการคน (ใช้คนไม่ถูกกับงาน) 

- เรื่องการส่งต่องานระหว่างบุคลากร 

การบริหารจัดการ อาทิเช่น 

- กฎหมาย/กฎระเบยีบ/
ข้อบังคับ 

- นโยบาย 

- ตัวช้ีวัด 

- พรบ.อ านวยความสะดวก 

- เจตนารมณ์ท้ าย พ .ร.บ . มีส่ วนช่วยให้องค์กรสามารถน ามาใช้
ประกอบการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมว่าควรในการบูรณาการ
ข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 
และการด าเนินงานของกรมการจัดหางานได้ 

- มีการอบรมให้ความรู้ 

- กฏระเบียบ ไม่มีคนศึกษาจริงจัง 

- ตัวช้ีวัด ไม่อยู่ในกรอบการท างาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้จริง 

- มีการปลอมแปลงเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ต้องใช้
เว ล า ใน ก ารต รวจส อบ เอก ส ารห ลั งจ าก ออก ใบ อนุ ญ าต ท า งาน  
และแจ้งด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ท าให้หน่วยงานที่ตรวจสอบพบต้องใช้เวลา
ในกระบวนการยุติธรรม เพิ่มจากงานตามภารกิจท่ีต้องด าเนินการ 

- งบประมาณไม่เพียงพอ 
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1) สรุปความส าคัญของโอกาส-อุปสรรค ด้านระบบงาน 

- โอกาสด้านระบบงาน 

นโยบายการบริหารงานของรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน 
ให้การสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ แผนแม่บทรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน ค.ศ. 2020 พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 
และนโยบายรัฐบาลสู่การด าเนินการด้าน Digital Economy มีส่วนก าหนดให้ต้องมีการทบทวนและปฏิรูป
ระบบงานตามภารกิจกรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนา 

- อุปสรรคด้านระบบงาน 

กรมการจัดหางาน มีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะมากมาย  
แต่ ไม่สามารถเปิด เผยหรือกระจายข้อมูลบางอย่างได้  เนื่ องจากผิดต่อกฎหมายและ พ.ร.บ .  
ที่เก่ียวข้องกับ IT  ในด้านของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

2) สรุปความส าคัญของโอกาส-อุปสรรค ด้านข้อมูล 

- โอกาสด้านข้อมูล 

รัฐบาลมีศูนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลได้ผ่านระบบเครือข่าย Government Information Network  
นอกจากนี้  แผนแม่บทรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน ค.ศ. 2020 พ.ร.บ . อ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 และนโยบายรัฐบาลสู่การด าเนินการด้าน Digital 
Economy มีส่วนก าหนดให้ต้องมีการทบทวนและปฏิรูประบบงานตามภารกิจกรม ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนา 

- อุปสรรคด้านข้อมูล 

กรมการจัดหางาน มีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่สู่สาธารณะมากมาย  
แต่ไม่สามารถเปิดเผยหรือกระจายข้อมูลบางอย่างได้ เนื่องจากผิดต่อกฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง  
กับ IT  ในด้านของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

3) สรุปความส าคัญของโอกาส-อุปสรรค ด้านเครื่องมือ 

- โอกาสด้านเครื่องมือ 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐบาลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้กรมการจัดหางานได้รับงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมการจัดหางานได้ตั้งงบประมาณด้าน IT 
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และจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ทดแทนทุกๆ 5 ปี และมีการส ารวจความต้องการใช้งาน ท าให้มีเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทันสมัย  
และตรงตามความต้องการจริง 

- อุปสรรคด้านเครื่องมือ 

ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน IT มีราคาค่อนข้างสูง และล้าสมัยเร็ว  
การปรับปรุงและพัฒนาทั้งระบบ จะต้องใช้งบประมาณที่สูง ในขณะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด  
ท าให้ต้องปรับปรุงและพัฒนาที่ละส่วน ไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ท้ังระบบพร้อมกัน 

4) สรุปความส าคัญของโอกาส-อุปสรรค ด้านบุคลากร 

- โอกาสด้านบุคลากร 

กรมการจัดหางาน มีระบบจัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management)  
ที่ช่วยให้บุคลากรด้าน IT สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- อุปสรรคด้านบุคลากร 

นโยบายในการบริหารจัดการบุคลากรของกรม ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

5) สรุปความส าคัญของโอกาส-อุปสรรค ด้านการบริหารจัดการ 

- โอกาสด้านการบริหารจัดการ 

เจตนารมณ์ ท้ าย พ .ร.บ . อ านวยความสะดวก มี ส่ วนช่ วยให้ องค์ กร 
สามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมว่า ควรในการบู รณาการข้อมูล  
การเชื่อมโยงข้อมูล การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 
ได้  นอกจากนี้ กรมฯ ยังเห็นถึงความส าคัญของการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้วยการตั้งตัวชี้วัดเอาไว้ 

- อุปสรรคด้านการบริหารจัดการ 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ มีอยู่มากมายแต่ไม่มีการบังคับไปใช้งาน 
อย่างจริงจัง ท าให้ไม่ค่อยมีใครทราบ และตัวชี้วัดที่ตั้งขึ้น ไม่สามารถน ามาใช้วัดประสิทธิภาพได้จริง 
เนื่องจากมักไม่อยู่ในกรอบการท างาน  นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ของกรมการจัดหางาน 

 

จากการศึกษา และวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางานทั้งภายในและภายนอก ประกอบกับข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค จนน าไปสู่การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ โครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
ในช่วงระยะ พ.ศ. 2558 – 2562 โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้ังต่อไปนี้ 

 

4.1 วิสัยทัศน ์

“กรมการจั ดหางาน มุ่ งเน้ น การประยุ กต์ ใช้ เทค โน โลยีสารสน เทศและการสื่ อสาร  
เพื่ อการให้บริการที่ สะดวก รวดเร็ว ทุกที่  ทุก เวลา รวมทั้ งพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
ให้มีประสิทธิภาพ” 

 

4.2 พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ และการให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล 
และมีความมั่นคงปลอดภัย 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือการบูรณาการข้อมูล 
กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ แ ล ะก ารสื่ อ ส า ร ใน ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ต าม ภ ารกิ จ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2558 - 2562 จะอาศัยข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์บริบท
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจากภายในและภายนอกกรมการจัดหางาน  
และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Anlysis) ดังแสดงในรูปภาพที่ 4-1 

 

 
ภาพที่  4-1 แสดงภาพแนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

 

จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกรมการจัดหางาน
ทั้งหมดที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่  3 ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 5 ยุทธศาสตร์  
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-1 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี  4-1 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST) 

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล 
และมีความมั่นคงปลอดภัย 

1. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
แรงงาน  ตามพระราชบัญ ญั ติอ านวยความสะดวก  
พ.ศ. 2558 

2. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน (WT) ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา (WO) 

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้เกิดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สามารถ
ประยุ กต์ ใช้ ระบบ เทคโน โลยี สารสน เทศได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) 
2. ยุทธศาสตร์เชิงรับ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดแข็ง (Strength) และอุปสรรค (Threat) 
3. ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) 
4. ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา เป็นการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดอ่อน (Weakness) และโอกาส (Opportunity) 

 

จากยุทธศาสตร์ 5 ข้อดังแสดงในตารางที่ 4-1 จ าเป็นต้องมีก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานที่ท าให้กรมการจัดหางานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงระยะ พ.ศ. 2558 -2562 ดังต่อไปนี้ 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
อ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการเข้าถึงบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อน าไป สู่ 
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร 
ตามมาตรฐานสากล และมีความม่ันคงปลอดภัย 

กลยุทธ์ ที่ 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักและสนับสนุน เพ่ือน าไปสู่การประมวลผล 
แบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) 

กลยุทธ์ ที่ 2.3 พัฒนาและขยายระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

กลยุทธ์ ที่ 2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ ที่ 2.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ าย เพ่ือเพ่ิ มประสิทธิภ าพ 
ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ ที่ 3.1 การแลก เป ลี่ ยน เชื่ อม โยงข้ อมู ล  เพ่ื อบ ริก ารจั ดห างาน  การแนะแนวอาชี พ  
และการคุ้มครองคนหางาน 

กลยุทธ์ ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ าพ 
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งมีความมั่นคง
ปลอดภัย 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้ าน เทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่ อสาร 
ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 

กลยุทธ์ ที่ 4.1 เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ ที่ 4.2 ส่งเสริมบุคลากรด้านไอซีที (ICT) ให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ ที่ 4.3 สร้างองค์ความรู้ด้วยไอซีที (ICT) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ ที่ 5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม  
และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ที่ 5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) ไปสู่มาตรฐานสากล  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

กลยุทธ์ ที่ 5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ด้านไอซีที (ICT) รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัย 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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4.4 สรุปภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 

จากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถน ามาเสนอในภาพรวมได้ดังแสดงในรูปภาพที่ 4-2 
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หมายเหตุ ICT : Information and Communication Technology 

ภาพที่  4-2 แสดงภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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4.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางานกับยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 

จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการจัดหางาน สามารถน ามาสรุปความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
ทั้ งระดับประเทศ กระทรวง และกรม อาทิ เช่น  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่  3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 -2561  
และ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-2 

ตารางที่  4-2 แสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับร่าง)  
กับยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ

กรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับร่าง) 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ

ที่ 3) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2557 – 2561 

(ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 – 2560 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงแรงงาน (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2559 – 2563 

แผนแม่บทด้าน
แรงงาน 

พ.ศ. 2555 – 2559 

(ร่าง) แผนกลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

ของกรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 – 2561 

1. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแรงงาน ตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 

3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐโดยการมสี่วนร่วม 
ของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทาง
นวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาค (Smart Government 

3 : ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีการขยายการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในภาคธุรกิจมากขึ้น 

1. การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพฐานข้อมลู 
และระบบสารสนเทศ  
เพื่อการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่
พร้อมบูรณาการเข้าสูรู่ปแบบการ
ให้บริการที่หลากหลาย 
(Application/Service 
Platform) 

5. การพัฒนาการ
บริหารจดัการ 
ของกระทรวง
แรงงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

1. การพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน การแนะแนว
อาชีพ และการคุ้มครอง
คนหางาน 

2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีความ
มั่นคงปลอดภัย 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ

กรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับร่าง) 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ

ที่ 3) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2557 – 2561 

(ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 – 2560 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงแรงงาน (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2559 – 2563 

แผนแม่บทด้าน
แรงงาน 

พ.ศ. 2555 – 2559 

(ร่าง) แผนกลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

ของกรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 – 2561 

3. การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้เกิดบูรณาการข้อมลูกับ
หน่วยงาน 
ทั้งในระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ 

2 พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่
พ อ เพี ย ง (Sufficient) และคุ้ มค่ า 
(Optimal Infrastructure) 

4. บูรณาการการให้บริการ
และการเช่ื อม โยงข้ อมู ล 
ของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างมีเอกภาพ 

2. ก ารพั ฒ น าแ ล ะย ก ระดั บ 
การเช่ือมโยงเพื่อบูรณาการข้อมูล
กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ภ า ค รั ฐ 
(Government Data Center) 

5. การพัฒนาการ
บริหารจดัการ 
ของกระทรวงแรงงาน 
ให้มีความเป็นเลิศ 

2. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และข้อมลูข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 

4. การพัฒนาและยกระดับความรู ้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารให้กับบุคลากร 
ทุกระดับ เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ช้ 
ระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในฐานะผู้ใช้งาน  
และผู้พัฒนาระบบ 

1: พั ฒ น าทุ น ม นุ ษ ย์ ให้ เข้ า ถึ ง 
และรู้เท่าทัน ICT เพื่อการด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพอยา่งพอเพียง ด้วย
แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มี
ส่ วนร่ วม ในการพั ฒ นา และใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก บ ริ ก า ร  ICT 
(Participatory People 

7. ยกระดั บศั กยภาพของ
อ งค์ ก ร  บุ ค ล าก ร  แ ล ะ
ป ระ ช าช น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการทธุรกรรม
ทางอิ เล็กทรอนิกส์ในยุคที่
เปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกเป็น
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัส เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
แก่ประชาชน 

4. การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่ง
ก า ร เรี ย น รู้ ด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร และการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

 1. การพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน การแนะแนว
อาชีพ และการคุ้มครอง
คนหางาน 

5. การพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรม

2. ก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เกื้อหนุน (Logical 
Infrastructure) ให้เกิด

5. การส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจดัการและควบคุม 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

 5. การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ

กรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับร่าง) 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ

ที่ 3) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2557 – 2561 

(ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 – 2560 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงแรงงาน (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2559 – 2563 

แผนแม่บทด้าน
แรงงาน 

พ.ศ. 2555 – 2559 

(ร่าง) แผนกลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

ของกรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 – 2561 

บริหารจดัการองค์กร บริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้ง
ในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart 
Government 

มาตรฐาน กฎ และความ
มั่นคงปลอดภยัในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน 
และคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ หมายเลขข้อยุทธศาสตรส์ าคัญที่เกี่ยวข้องอ้างอิงตามทียุ่ทธศาสตรไ์ด้ก าหนดไว ้โดยสามารถดรูายละเอียดไดจ้ากบทที่ 2 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการจัดหางาน 

จากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ในช่วงระยะ  
พ.ศ. 2558-2562 ข้างต้น สามารถน าไปสู่การระบุรายละเอียดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-3 ถึงตารางท่ี 4-7 

ตารางท่ี  4-3  แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. อ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
2. ลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
3. ลดต้นทุนการให้บริการ 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 1 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 
 

กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิ
อ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

ร้อยละของจ านวนระบบบริการ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตาม พระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 2558 ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
ระบบบริการ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตาม
แผนงาน 

     โครงการพัฒนาระบบ
บริการ เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
ระบบบริการ 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2 พัฒนาและปรับปรุง
ช่องทางในการเข้าถึงบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) 

1. จ านวนโครงการพัฒนา 
และปรับปรุงช่องทาง 
ในการเข้าถึงบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) 
2. ส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการช่องทาง 
ในการเข้าถึงบริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) 

1. อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ช่องทางในการเข้าถึงบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) อยู่ในระดับดมีาก 
(มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

     1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์บริการ 
(Kios)  
2. โครงการพัฒนาเว็บ
ไชต์กรมการจัดหางาน 
ตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. โครงการขยาย
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ
คนไทย (Smart Job 
Center) 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 2558 
รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภยั 

ร้อยละของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร ์
ด้านการด าเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 2558 
ได้รับการพัฒนา 
และปรับปรุงตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนระบบฮาร์ดแวร ์
และซอฟต์แวร์ด้านการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิ
อ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน 

     โครงการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย รวมทั้ง 
มีความมั่นคงปลอดภยั 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางท่ี  4-4 แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การให้บริการอิ เล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
อย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล และมีความม่ันคงปลอดภัย 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการมีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม 
2. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการกรมการจัดหางานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
3. ยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 
4. ลดต้นทุนการใช้กระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร 
ตามมาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัย 
 

กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพฐานข้อมลูให้ทันสมัย 
และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

ร้อยละของจ านวนฐานข้อมลู
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนฐานข้อมูล 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพตามแผนงาน 

     โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพข้อมูล 
ด้านจัดหางาน การแนะ
แนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางาน 

1. ศู น ย์ บ ริ ห า ร
คอมพิวเตอร์ 

2.หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศหลักและสนับสนุน 

ร้อยละของจ านวนระบบ
สารสนเทศหลักและสนับสนุน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนระบบสารสนเทศ

     โครงการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบ

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เพื่อน าไปสู่การประมวลผล 
แบบคลาวด์คอมพิวติง  
(Cloud Computing) 

เพื่อน าไปสู่การประมวลผล
แบบคลาวด์คอมพิวติง 
(Cloud Computing)  
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน 

หลักและสนับสนุน เพื่อน าไปสู่
การประมวลผลแบบคลาวด์
คอมพิวติง (Cloud 
Computing) ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงตามแผนงาน 

สารสนเทศหลัก 
และสนบัสนุน  
เพื่อน าไปสู่การ
ประมวลผลแบบ
คลาวด์คอมพิวติง 
(Cloud Computing) 

2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ 

2.3 พัฒนาและขยายระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์ 

(e-Service) 

1. ร้อยละของจ านวนระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Service) ทีไ่ดร้ับ 
การพัฒนาและขยาย 
ตามแผนงาน 

 

 

2. ร้อยละของจ านวนระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Service) ไดร้ับ 

การพัฒนาและยกระดับ 
สู่การบริการแบบ Mobile 
Paltform ตามแผนงาน 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) 
ได้รับการพัฒนาและขยายตาม
แผนงาน 

 

 

2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
สู่การบริการแบบ Mobile 
Paltform ตามแผนงาน 

     1. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) 

2. โครงการยกระดับ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปสู่การบริการแบบ 
Mobile Paltform 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละของจ านวนระบบ
สารสนเทศ เพื่อการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ได้รับการพัฒนาตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนระบบสารสนเทศ 
เพื่อการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รบัการพัฒนา
ตามแผนงาน 

     โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ  
เพื่อรองรับการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ 

2.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
และการท าธรุกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง 
มีความมั่นคงปลอดภยั 

ร้อยละของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร ์
ด้านการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์  
และการท าธรุกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนระบบฮาร์ดแวร ์
และซอฟต์แวร ์
ด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
และการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รบัการพัฒนา
และปรับปรุงตามแผนงาน 

     โครงการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร ์
และเครือข่าย  
รวมทั้งมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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ตารางท่ี  4-5 แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ข้อมูลด้านการจัดหางานมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพและแนะแนวอาชีพ 
2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.1 การแลกเปลีย่นเชื่อมโยง
ข้อมูล เพื่อบริการจัดหางาน 
การแนะแนวอาชีพ  
และการคุ้มครองคนหางาน 

1. จ านวนโครงการแลกเปลีย่น
เชื่อมโยงข้อมลู เพื่อบริการ
จัดหางาน การแนะแนวอาชีพ 
และการคุ้มครองคนหางาน 
2. จ านวนหน่วยงานที่มีการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ 

1. อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 
2. อย่างน้อย 1 หน่วยงานต่อป ี

     1. โครงการบูรณาการ
ข้อมูลด้านการจัดหา
งาน การแนะแนวอาชีพ 
และการคุ้มครอง
คนหางาน  
กับหน่วยงาน 
ทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ 
2. โครงการบูรณาการ
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ (Government 
Data Center) 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมลู 
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กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ  
รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภยั 

ร้อยละของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร ์
ด้านการแลกเปลีย่นเชื่อมโยง
ข้อมูลได้รับการพัฒนา 
และปรับปรุงตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนระบบฮาร์ดแวร ์
และซอฟต์แวร์ด้านการ
แลกเปลีย่นเชื่อมโยงข้อมลู 
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน 

     โครงการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร ์
และเครือข่าย  
เพื่อบูรณาการข้อมูล 
รวมทั้งมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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ตารางท่ี  4-6 แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเ ทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรสายอาชีพด้านไอซีทีได้รับการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. กรมการจัดหางานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
4. บุคลากรมีความพึงพอใจ 
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4.1 เตรียมความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

1. ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ได้รับการฝึกอบรมด้านไอซีที 
(ICT)  

2 . ส า ร วจ ค ว าม พึ งพ อ ใจ 
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
ของจ านวนบุคลากรทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค  
ได้รับการฝึกอบรมด้านไอซีที (ICT) 
ในแต่ละป ี

2. ความพึงพอใจของบุคลากร 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดมีาก 
(มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

     โครงการเตรยีม 
ความพร้อมบุคลากร
ทุกระดับเข้าสู ่
ยุคดิจิทัล 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4.2 ส่งเสริมบคุลากรด้านไอซีที 
(ICT) ให้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ร้อยละของจ านวนบุคลากร
สายอาชีพด้านไอท ี 
ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. ส ารวจความพึงพอใจ 
ของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนบุคลากรสายอาชีพ
ไอที ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ความพึงพอใจของบุคลากร 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 
ดีมาก (มากกว่า 3.51  
จากคะแนนเตม็ 5) 

     โครงการยกระดับ
ความรู้บุคลากร 
สายอาชีพด้านไอซีท ี

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

4.3 การสร้างองค์ความรู ้
ด้วยไอซีที (ICT) 

จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การใช้ไอซีที (ICT)  
มาช่วยสนับสนุน 

อย่างน้อย 1 เรื่องต่อป ี      โดรงการพัฒนาไอซีที
เพื่อสนับสนุนการ
สร้างองค์ความรู ้

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานที่รับผิด 
ชอบองค์ความรู้ 
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ตารางท่ี  4-7 แสดงแผนการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. การบริหารจัดการองค์กรมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

2. การบริการจัดการด้านไอซีทีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้ประโยชน์ และเป็นมาตรฐานสากล 

3. บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ 

สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 1 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 
 

กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการองค์กร  
เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพ 

จ านวนโครงการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 

อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี      1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

5.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการด้านไอซีที 
(ICT) ไปสู่มาตรฐานสากล  
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AC) 

1. ร้อยละของจ านวนระบบ
การบริหารจัดการด้านไอซีที 
(ICT) ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า 
และปรับปรุงตามแผนงาน 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ

1 . ไม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  8 0  
ของจ านวนระบบการบริหารจัดการ
ด้านไอซีที (ICT) ที่ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงตามแผนงาน 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

     1. โครงการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการ 
ด้านไอซีที (ICT)  
ตามมาตรฐานสากล 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ใช้บริการศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

ศู นย์ บ ริ ห ารคอมพิ ว เตอร์ อ 
ยู่ ในระดับดีมาก (มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) 

2. โครงการศึกษา 
และจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน  

5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิ ว เตอร์และ เครือข่ าย  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้ า น ไ อ ซี ที  (ICT) ร ว ม ทั้ ง 
มีความมั่นคงปลอดภัย 

1. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์
ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์  
และเครือข่ายที่ตดิตั้ง 
และใช้งานได้ตามแผนงาน 

2. ร้อยละของจ านวนระบบ
คอมพิวเตอร์อและเครือข่าย 
ซอฟต์แวร์ และเระบบ
สารสนเทศที่มีการบ ารุงรักษา
ได้ตามแผนงาน 

3. ร้อยละของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร ์
ด้านความมั่นคงปลอดภยั 
ที่มีการติดตั้งไดต้ามแผนงาน 

1. ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  
ของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ต่อพว่งที่ติดตั้ง 
และใช้งานได้ตามแผนงาน 

2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนคอมพิวเตอร ์
และระบบเครือข่าย 
ที่มีการบ ารุงรักษาไดต้ามแผนงาน 

3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ านวนระบบฮาร์ดแวร ์
และซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทีม่ีการติดตั้ง 
ได้ตามแผนงาน 

     1. โครงการจัดซื้อจัดหา
ครุภณัฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
และระบบครือข่าย 
ให้เพียงพอ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงาน  
และเพิ่มประสิทธิภาพ 

2. โครงการจัดซื้อจัดหา
ครุภณัฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
และเระบบครือข่าย
ทดแทนครุภณัฑ์เดิม 
ที่เสื่อมสภาพ 

3. โครงการบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร ์

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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กลยุทธ์ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

และเครือข่าย ซอฟต์แวร์ 
และระบบสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ  
และต่อเนื่อง 

4. โครงการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบ 
ด้านความมั่นคงปลอดภยั 
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บทท่ี 5 การบริหารจดัการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจดัหางาน 

 

5.1 แนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การบริหารจัดการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การน ายุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementstion) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) ขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1.1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้แก่ 

 การประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจในแผนยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ให้แก่บุคลากร
ทุกระดับในองค์กร เพ่ือมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ร่วมกัน และให้เกิดการมีส่วนร่วมกันในยุทธศาสตร์/
กลยุทธขององค์กร 

 สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ 
และจูงใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

1.2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะมีการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนงาน และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้ที่รับผิดชอบ  
ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งเป็นไปได้ควรจะเริ่มจากการก าหนดโครงการ/กิจกรรมของภารกิจหลักแล้วตามด้วย
ภารกิจสนับสนุน เพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.3) การปฏิบัติการ (Take Action) 

การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
ที่ก าหนดไว้ โดยในชั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้หน่วยงาน 
พร้อมที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติส าเร็จ ซึ่งการปรับเปลี่ยนสิ่งใดจะอาศัยหลักการวิเคราะห์  
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และประเมินองค์กรตามแบบจ าลองของ McKinsey’s 7Ss Framework ดังแสงดงในรูปภาพที่  5-1 
ก ล่ า วคื อ ก ารป รั บ เป ลี่ ย น ก ระบ วน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน เพ่ื อ พั ฒ น าอ งค์ ก ร ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
จ าเป็นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 9 ประการ คือ 7S + 2s โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดล้อม การพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร 

2) โครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจาย
อ านาจของผู้บริหาร  การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่  ตามผลิตภัณฑ์  ตามลูกค้า ตามภูมิภาค  
ได้อย่างเหมาะสม 

3) ระบบ (System) หมายถึง กระบวนการและล าดับขั้นการปฎิบัติงานทุกอย่าง 
ที่เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ 

4) รูปแบบ (Style) หมายถึง การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่ เหมาะสมกับลักษณะ
องค์การ เช่น การสั่งการ การควบคุม การูงใจ และการสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ 

5) การจัดการบุ คคล เข้ าท างาน  (Staff) หมายถึ ง การคั ด เลื อกบุ คลากร 
ที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคคลกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

6) ทักษะ (Skill) หมายถึง ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

7) ค่านิยมร่วม ( Shared value) หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างบุคลากร 
ในองค์การ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

8) เค รื่ อ ง มื อ  (specific Tools) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ป ร ะ เมิ น เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ 
ในการปฏิบัติ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ เช่น  ระบบงาน ระบบข้อมูล  
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น 

9) ปรับกระบวนทัศน์ (shift Paradigm) หมายถึง การปรับกระบวนคิดวิเคราะห์ 
วิธีคิด หรือน าวิธีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาทบทวนใหม่ เพ่ือให้สอดคล้อง  
กับสถานการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ที่มาช้อมูล จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธ์กุล 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

และ http://www.geocities.com/cyberdol007/McKinsey.htm 

ภาพที่  5-1 แสดงแบบจ าลอง 7S+2S ในการพัฒนาองค์กรของ McKinsey’s 7Ss 

 

1.4) การสร้างระบบการติดตามประเมินผล ได้แก่ 

 ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
 สรุปรายงาน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 

ส าหรับการบริหารจัดการการติดตามประเมินผล จะมีอยู่ 2 แนวทาง คือ 

1) แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน โดยพิจารณาจากกระบวนการ 
(Process-Oriented Management or P-Criteria) ซึ่ ง ให้ ความส าคัญ กับการติ ดตามประเมินผล 
กลุ่มตัวชี้วัดที่เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร (Drive KPIs or Lead KPIs) ซึ่งได้แก่ตัวชี้วัดในขั้นตอนทรัพยากร 
ทีจ่ าเป็น (Input Indicators) ตัวชี้วัดในขั้นตอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ตัวชี้วัดทรัพยากรที่จ าเป็น (Input KPI) 
ขั้นตอนที่ 2 ตัวชี้วัดกิจกรรม หรือกระบวนการท างาน (Process KPI) 
ขั้นตอนที่ 3 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) 
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ขั้นตอนที่ 4 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) 

2) แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (Results-
Oriented Management or R-Criteria) เน้นที่การประเมินผลสัมฤทธิ์  หรือการประเมินที่ผลลั พธ์  
หรือประเมินที่ตัวชี้วัดที่เป็นผล (Results or Lag Indicators) 

ในทางปฏิบัติ แนวทางการติดตามประเมินผลทั้ง 2 แนวทาง มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  
โดยแนวทางการติดตามประเมินผลที่เน้นกระบวนการ (Process-Oriented Management or P-Criteria) 
มีข้อดี คือสามารถประกันการบริหารจัดการยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ตามตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ว่าจะเป็นไปโดยมีข้อผิดพลาดน้อย แต่ข้อเสีย คือมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และผู้บริหารต้อง
ทุ่มเทเวลาให้กับรายละเอียดของงานมากขึ้น 

ส่วนแนวทางการติดตามประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์ มีข้อดี คือผู้บริหารมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ตามตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และบรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสีย คือหากผู้บริหารไม่ใส่ใจรายละเอียด  
บางรายการในขั้นตอนกระบวนการที่มีความส าคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ 

 

2) สิ่งท่ีควรค านึงเม่ือต้องน าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังแสดงในตารางที่ 6-1 

ตารางท่ี  5-1 แสดงสิ่งควรค านึงเม่ือต้องน าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

ล าดับ
ที ่

การน าแผนยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ

ค าอธิบายเร่ืองท่ีควรค านึงถึง 

1 การน าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

ควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีต้องค านึงในการน ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติ อาทิเช่น บุคลากร กระบวนงาน ระบบงาน ระบบข้อมูล 
และโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ เป็นต้น 

2 ก า ร จั ด ท า ข้ อ เส น อ โค ร ง ก า ร 
ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

การสร้ างความ เช่ื อมั่ น ว่ ายุ ท ธศาสตร์ /กลยุ ท ธ์จ ะสั ม ฤทธิ์ ผ ล 
ได้ด้วยโครงการที่น าเสนอ 

3 ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญของโครงการ 

เพื่อคัดเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยตรง 
โดยเฉพาะโครงการ 

4 การติดตามโครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานและสามารถปรับตัว 
และแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 

5 การประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินว่าโครงการน าไปสู่ Output/Outcome ที่ต้องการบรรลุ
ตามยุทธศาสตร์หรือไม่ 

ที่มาช้อมูล จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธ์กุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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5.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  
จะต้องมีการติดตามประเมินผลในระดับโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปสู่การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ส าหรับแนวทางการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับโครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การก าหนดรูปแบบ และประเด็นการประเมินผล 

การประเมินโครงการ/กิจกรรมในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะมีการใช้รูปแบบ  
การประเมินแบบซิปป์ (Context Input Process Evaluation Model: CIPP) โดยมีรายละเอียดประเด็น
การประเมินดังต่อไปนี้ 

1.1) ก ารป ระ เมิ น ด้ า น บ ริ บ ท ห รื อ ส ภ า ว ะแ ว ด ล้ อ ม  (Context Evaluation: C)  
เป็นการประเมินบริบทโครงการ เพ่ือต้องการทราบว่าเป้าหมายของโครงการ (Goal) เป็นอย่างไร อาทิเช่น 

 โครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ (Appropriate :A) 

 โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
หรือไม ่(Relevant: R) 

1.2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation :I) เป็นการประเมินแผนงาน (Plan) 
เพ่ือต้องการทราบว่าการวางแผนโครงการเป็นอย่างไร อาทิเช่น 

 ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการมีความเพียงพอหรือไม่ (Adequacy : A) 

 โครงการมีความเป็นไปได้หรือไม่ (Feasible :F) 
1.3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินการท างาน  

เพ่ือต้องการทราบข้อบกพร่องระหว่างการด าเนินโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ้น อาทิเช่น 

 การด าเนินการของบริษัทผู้รับจ้างตามขอบเขตงาน (TOR) 

 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่ส าคัญ (Integration :I) 

1.4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) สิ่งที่ต้องการคือ 

 ผลผลิต (Output: KPIs) ซี่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามแผนงานทั้ง 8 
ขอบข่ายงานย่อย และการด าเนินการตามขอบเขตงาน (TOR) รวมถึงระดับความพึงพอใจของผลผลิต 

 ผ ล ลั พ ธ์  (Outcome: O) ซึ่ งป ระก อ บ ด้ ว ยป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
คุณประโยชน์ต่อการใช้งาน อาทิ เช่น ระยะเวลาในการได้ข้อมูลที่ รวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง  
ข้อมูลมีความทันกาล ข้อมูลมีความปลอดภัยและเป็นความลับและความคุ้มค่า 
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จากรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการประเมินดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างประเด็นการประเมินกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ  
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปภาพที่ 5-4 

 
ภาพที่  5-2 แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินกับวัตถุประสงค์การประเมิน 

โครงการ/กจิกรรมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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2) กรรมวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับกรรมวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 5-5 
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(Procedure)

       Context Input 
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3.                     
                   

                        
              -          

                             
                    

 
ภาพที่  5-3 แสดงภาพกรรมวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บท ICT 
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ภาคผนวก ก  
สถานภาพด้านมาตรฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล  

และฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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1. สถานภาพด้านมาตรฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมุล และฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ส าหรับการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล และมาตรฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน โดยน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน  
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังแสดงในตารางที่ 4-1 และ 4-2 ตามล าดับ 

ตารางที่  1 แสดงโครงสร้างข้อมูลจ าแนกตามฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

มาตรฐานข้อมลูคน 

1 เลขประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง      

2 แหล่งข้อมูลเลขประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 
/กรมการจัดหางาน 

X X X X X 

3 เลขท่ีหนังสือเดินทาง กรมการจดัหางาน  X  X X 

4 ค าน าหน้าช่ือ กรมการปกครอง   X X X 

5 ช่ือ  กรมการปกครอง X X X X X 

6 ช่ือภาษาอังกฤษ ทุกหน่วยงาน 
/กรมการปกครอง 

   X X 
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ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

7 นามสกลุ กรมการปกครอง X X X X X 

8 นามสกลุภาษาอังกฤษ ทุกหน่วยงาน 
/กรมการปกครอง 

   X X 

9 เพศ กรมการปกครอง X  X X X 

10 สถานภาพสมรส กรมการปกครอง X X X  X 

11 ศาสนา กรมการปกครอง X X X   

12 สัญชาต ิ กรมการปกครอง   X X X 

13 เชื่อชาติ กรมการปกครอง      

14 วัน เดือน ปีเกิด กรมการปกครอง X X X X X 

15 ที่อยู่   ทุกหน่วยงาน 
/กรมการปกครอง 

X X X X X 

16 โทรศัพท ์ ทุกหน่วยงาน X X X X X 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 4 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

17 โทรสาร ทุกหน่วยงาน X X X X X 

18 E-mail  Address ทุกหน่วยงาน X X X X X 

19 ประเทศ กรมการปกครอง X X X X X 

20 ปีท่ีเข้าท างาน กรมการจดัหางาน      

21 ระดับการศึกษา 
และวุฒิการศึกษา 

กรมการจดัหางาน      

22 สถานภาพทางทหาร กรมการจดัหางาน X  X   

23 สถานภาพแรงงาน อ้างอิงบางส่วนจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

     

24 สถานภาพการท างาน ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ      

25 กลุ่มเป้าหมายให้บริการ 
ของหน่วยงานในสังกัด 

ทุกหน่วยงาน      



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 5 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

26 เลขท่ีใบอนุญาตท างาน กรมการจดัหางาน    X X 

27 วันท่ีออกใบอนุญาต กรมการจดัหางาน    X X 

28 วันท่ีใบอนุญาตหมดอาย ุ กรมการจดัหางาน    X X 

29 ประเภทลูกจ้าง/การจ้าง กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

     

30 อัตราค่าจ้าง กรมการจดัหางาน X  X   

31 อาชีพ กรมการจดัหางาน X  X X  

32 ประเภทอุตสาหกรรม กรมการจดัหางาน    X  

33 สถานภาพการได้งานท า กรมการจดัหางาน      

34 สถานะผูป้ระกันตน ส านักงานประกันสังคม      

35 ประเภทความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

     



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  หน้า ก - 6 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

36 สาเหตุการประสบอันตราย ส านักงานประกันสังคม      

37 อวัยวะที่ประสบอันตราย ส านักงานประกันสังคม      

38 ความรุนแรง ส านักงานประกันสังคม      

39 กลุ่มสาขาอาชีพ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

40 หลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

41 กิจกรรมการฝึก กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

42 สาเหตุที่ไม่จบการฝึก กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

43 เหตุผลการสมคัรเข้ารับการฝึก กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

44 ประเภทการทดสอบฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

45 เหตุผลการสมัครเข้ารับ 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  หน้า ก - 7 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

46 สาขาอาชีพการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

47 ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ   

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

48 ผลการทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

49 สาเหตุไมผ่่านการทดสอบ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

50 ระดับการแข่งขันฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

51 สาขาอาชีพการแข่งขัน 
ฝีมือแรงงาน 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

52 ประเภทการแข่งขันฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

53 รางวัลที่ไดร้ับจากการแข่งขัน
ฝีมือแรงงาน 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  หน้า ก - 8 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

54 สาเหตุการออกจากงาน กรมการจดัหางาน/ ส านักงาน
ประกันสังคม 

X     

55 เขตรับผิดชอบ ส านักงานประกันสังคม      

56 ประเภทเรื่องร้องทุกข ์  
(ในประเทศ) 

ศู นย์ บริ การประชาชกระทรวง
แรงงานส านักตรวจและประเมินผล
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

     

57 ประเภทเรื่องร้องทุกข์
ต่างประเทศ 

กลุ่ มงานประสานความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศ ส านักประสาน
ความร่ วมมื อระหว่ างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

     

58 สถานภาพการเป็นอาสาสมคัร
แรงงาน 

กลุม่สนบัสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค ส านักตรวจและประเมินผล 
ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

     

59 สถานภาพการเป็นผู้ประสาน
พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะ

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร ์
ส านักนโยบาย 

     

  



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 9 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

ยาเสพยต์ิด และ ยุทธศาสตร ์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

60 ผลการจัดหางานกรณีประกัน
การว่างงาน 

กรมการจดัหางาน      

61 การฝึกอบรมฝมีือแรงงาน กรมการจดัหางาน  
/ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

     

62 การปฏิเสธการฝึกอบรม 
ฝีมือแรงงาน 

กรมการจดัหางาน      

 

63 

ผลการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน กรมการจดัหางาน 
/ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

     

 

64 

ระยะเวลาทีฝ่ึกอบรม 
ฝีมือแรงงาน 

กรมการจดัหางาน  
/ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

     

65 การปฏิเสธงาน กรมการจดัหางาน      
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  หน้า ก - 10 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

66 การไมไ่ดร้ับเข้าบรรจุงาน กรมการจดัหางาน      

67 ระยะเวลาทีร่อการบรรจ ุ กรมการจดัหางาน      

68 ระยะเวลาที่ว่างงาน กรมการจดัหางาน      

69 ระยะเวลาการหางาน กรมการจดัหางาน      

มาตรฐานข้อมลูสถานประกอบการ 

1 เลขทะเบียนนิติบุคคล  
/ นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา
ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ 

กรมการปกครอง 
/กระทรวงพาณิชย ์

X X X X X 

2 ล าดับทีส่าขา ส านักงานประกันสังคม      

3 ล าดับที่หน่วยงาน (บริหารบุคคล) กรมการจดัหางาน      

4 ค าน าหน้าช่ือสถาน 
ประกอบการ 

ส านักงานประกันสังคม      
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  หน้า ก - 11 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

5 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานประกันสังคม X X X X X 

6 ช่ือสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษ 

   X    

7 ช่ือ – นามสกลุ  (นายจ้าง  
/ เจ้าของสถานประกอบการ) 

กรมการปกครอง  X X  X 

8 ช่ื อ  – นามสกุ ล   (นายจ้ าง 
 / เจ้าของสถานประกอบการ) 
เป็นภาษาอังกฤษ 

ทุกหน่วยงาน / กรมการปกครอง  X X  X 

9 ที่อยู่สถานประกอบการ ทุกหน่วยงาน/ กรมการปกครอง  X X X X 

10 โทรศัพท ์ ทุกหน่วยงาน  X X X X 

11 โทรสาร ทุกหน่วยงาน  X X X X 

12 E-mail  Address ทุกหน่วยงาน  X X X X 

13 รหัสนายจ้างต่างประเทศ กรมการจดัหางาน      
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ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 12 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

14 รหัสบริษัทจัดหางานไป
ต่างประเทศ 

กรมการจดัหางาน      

15 รหัสหน่วยงาน ส านักงบประมาณ      

16 วันท่ีรับแจ้ง กรมการปกครอง      

17 วันท่ีบันทึกข้อมูล กรมการปกครอง      

18 วันท่ีแก้ไข กรมการปกครอง      

19 วันท่ีออกใบอนุญาต กรมการปกครอง      

20 ประเทศ กรมการปกครอง      

21 ประเภทอุตสาหกรรม กรมการจดัหางาน X X X X  

22 ลักษณะสถานประกอบกิจการ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน      

23 ประเภทส านักงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน      



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 13 

ล าดับ รายการข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 
ในประเทศ 

ฐานข้อมูล
แรงงานไทย 

ในต่างประเทศ 

ฐานข้อมูลผลการ
ส ารวจตลาดแรงงาน 

(LMI2) 

ฐานข้อมูลการอนุญาต 
ต่างด้าวที่เข้าเมือง 
โดยถูกกฎหมาย 

ฐานข้อมูลต่างด้าว 
3 สัญชาติ  
และ MOU 

24 ลักษณะการลงทุน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน      

25 จ านวนลูกจ้าง 
ในสถานประกอบการ  

ทุกหน่วยงานในสังกัด   X X  

26 ขนาดของสถานประกอบการ ทุกหน่วยงานในสังกัด      

27 สถานะการด าเนินกิจการ ส านักงานประกันสังคม      



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 14 

ตารางที่  2  แสดงรหัสมาตรฐานข้อมูลจ าแนกตามฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ล าดับ 

มาตรฐานข้อมลูกระทรวงแรงงาน โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 
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1 ค าน าหน้าช่ือ   กรมการปกครอง           

  1.1 รหสัค าน าหน้า AN3             
  1.2 ช่ือค าน าหน้า A50   X X X X X 
2 สัญชาต ิ   กรมการปกครอง   X   X X 

  2.1 รหสัสญัชาต ิ AN3       X X X 
  2.2 ช่ือสัญชาต ิ A50   X X X X X 
3 รหัสจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล AN6 กรมการปกครอง X X X X X 

  3.1 รหสัจังหวัด AN2             
  3.2 ช่ือจังหวัด A50             
  3.3 รหสัอ าเภอ AN2             
  3.4 ช่ืออ าเภอ A50             
  3.5 รหสัต าบล AN2             
  3.6 ช่ือต าบล A50             
4 ประเทศ   กรมการปกครอง           



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 15 

ล าดับ 

มาตรฐานข้อมลูกระทรวงแรงงาน โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ชื่อรายการข้อมูล 
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  4.1 รหสัประเทศ AN3   X X X X X 
  4.2 ช่ือประเทศ A50   X X X X X 
5 ระดับการศึกษาและวุฒิการศึกษา  

รหัสเลขหลักท่ี  1 – 2  (XX)  หมายถึง  ระดับการศึกษา 
รหัสเลขหลักท่ี  3 – 4  (XX)  หมายถึง  กลุ่มย่อยในแต่ละกลุม่
สาขาวิชาเอก 
รหัสเลขหลักท่ี  5 – 6  (XX)  หมายถึง  ช่ือสาขาวิชาเอก 

AN6 กรมการ 
จัดหางาน 

X X X X X 

  5.1 รหสัระดับการศึกษา AN2             
  5.2 ช่ือระดับการศึกษา A50             
  5.3 รหสัวุฒิการศึกษา AN2             
  5.4 ช่ือวุฒิการศึกษา A50             
  5.5 รหสัสาขาวิชาเอก AN2             
  5.6 ช่ือสาขาวิชาเอก A50             
6  สาเหตุการประสบอันตราย   ส านักงานประกันสังคม           
  6.1 รหสัสาเหตุการประสบอันตราย AN2             
  6.2 ช่ือสาเหตุการประสบอันตราย A50             



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 16 

ล าดับ 

มาตรฐานข้อมลูกระทรวงแรงงาน โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ชื่อรายการข้อมูล 
ชนิดของ
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7 อวัยวะที่ประสบอันตราย   ส านักงานประกันสังคม           
  7.1 รหสัอวัยวะที่ประสบอันตราย AN2             
  7.2 ช่ืออวัยวะที่ประสบอันตราย A50             
8 หลักสตูรการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน   กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน           
  8.1 รหสัหลักสูตรเตรียมเข้าท างาน AN13             
  8.2 ช่ือหลักสตูรเตรียมเข้าท างาน A100             
  8.3 รหสัหลักสูตรยกระดับฝีมือ AN13             
  8.4 ช่ือหลักสตูรยกระดับฝีมือ A100             
  8.5 รหสัหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม AN13             
  8.6 ช่ือหลักสตูรฝึกอาชีพเสรมิ A100             
9 สาขาอาชีพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน           
  9.1 รหสัสาขาอาชีพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ(รูปแบบอังกฤษ) 
AN11   

          

  9.2 รหสัสาขาอาชีพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ(รูปแบบไทย) 

AN11   
          

  9.3 ช่ือสาขาอาชีพการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน A100             



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ก - 17 

ล าดับ 

มาตรฐานข้อมลูกระทรวงแรงงาน โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ชื่อรายการข้อมูล 
ชนิดของ
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10 การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ   กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน           
  10.1  รหัสสาขาอาชีพการทดสอบฝีมอืคนหางานเพื่อไปท างาน

ในต่างประเทศ(รูปแบบอังกฤษ) 
AN11   

          

  10.2 รหัสสาขาอาชีพการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างาน
ในต่างประเทศ (รูปแบบไทย) 

AN11   
          

  10.3  ช่ือสาขาอาชีพการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างาน
ในต่างประเทศ 

A100   
          

11 การทดสอบฝีมือแรงงาน 
ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ 

  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
          

  11.1  รหัสสาขาอาชีพการทดสอบฝีมือแรงงานตามความ
ต้องการของสถานประกอบกิจการ (รูปแบบอังกฤษ) 

AN11   
          

  11.2  รหัสสาขาอาชีพการทดสอบฝีมือแรงงานตามความ
ต้องการของสถานประกอบกิจการ (รูปแบบไทย) 

AN11   
          

  11.3  ช่ือสาขาอาชีพการทดสอบฝีมือแรงงานตามความ
ต้องการของสถานประกอบกิจการ 

A100   
          

12 สาขาอาชีพการแข่งขันฝีมือแรงงาน   กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน           



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  หน้า ก - 18 

ล าดับ 

มาตรฐานข้อมลูกระทรวงแรงงาน โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ชื่อรายการข้อมูล 
ชนิดของ
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  12.1  รหัสสาขาอาชีพการแข่งขันฝีมือแรงงาน(อังกฤษ) AN11             
  12.2 รหัสสาขาอาชีพการแข่งขันฝมีือแรงงาน (ไทย) AN11             
  12.3 ช่ือสาขาอาชีพการแข่งขันฝีมือแรงงาน A100             

13 เขตรับผิดชอบ               
  13.1  รหัสจังหวัด AN4             
  13.2  ช่ือจังหวัด A50             
  13.3  รหัสเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ AN4             
  13.4  ช่ือเขตพื้นที่รับผิดชอบ A50             

14 เลขทะเบยีนนิติบุคคล               
  14.1  เลขทะเบยีนนิติบุคคลกรณนีายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาใช้

เลขประจ าตัว  13 หลัก  กรมการปกครอง 
AN13 กรมการปกครอง 

กระทรวงพาณิชย ์
    X X   

  14.2 ช่ือนิติบุคคล A100             
15 รหัสหน่วยงาน ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ   ส านักงบประมาณ           
  15.1  รหัสหน่วยงาน AN5             
  15.2  ช่ือส่วนราชการ – รัฐวิสาหกิจ A50             

16 สภาพการจ้างและสิทธิประโยชน์   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน           



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ล าดับ 

มาตรฐานข้อมลูกระทรวงแรงงาน โครงสร้างข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ชื่อรายการข้อมูล 
ชนิดของ
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  16.1  รหัสสภาพการจ้างและสิทธิประโยชน ์ AN5             
  16.2  ช่ือสภาพการจ้างและสิทธิประโยชน ์ A50             

17 รหัสอาชีพ   กรมการจดัหางาน           
  17.1  รหัสอาชีพ AN6             
  17.2  ช่ืออาชีพภาษาไทย A100             
  17.3  ช่ืออาชีพภาษาอังกฤษ A100             
  17.4  ค าอธิบายลักษณะอาชีพ  A5000             

18 รหัสประเภทอุตสาหกรรม   กรมการจดัหางาน           
  18.1  รหัสประเภทอุตสาหกรรม AN5             
  18.2  ช่ือประเภทอุตสาหกรรม AN200             

หมายเหตุ  ข้อมูลควรค านึงถึงมาตรฐานที่จ าเป็น และสอดคล้องกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูได้ทั้งภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  
และภายนอกกระทรวง 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 1 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร 
ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนทเศและการสื่อสาร 

ของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562 
 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 2 

1. ประมวลภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน 

 

 
ภาพที่  ข-1การสัมภาษณ์ นายสุเมธ มโหสถ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 3 

 
ภาพที่  ข-2 การสัมภาษณ์ นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์  

รองอธิบดี และผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 

 

 
ภาพที่  ข-3 การสัมภาษณ์ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์  

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 4 

 
ภาพที่  ข-4 การสัมภาษณ์ นายธีรพล ขุนเมือง  

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

 

 
ภาพที่  ข-5 การสัมภาษณ์ นายสมมาตร  อนันต์ธราทรัพย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 5 

2. ประมวลภาพการจัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมการจัดหางาน จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
ณ ห้องประชุม Sapphire โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้เช้าร่วมทั้งหมด 57 คน 

 
ภาพที่  ข-6 การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (1) 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 6 

 
ภาพที่  ข-7 การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (2) 

 

 
ภาพที่  ข-8 การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (3) 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 7 

 
ภาพที่  ข-9 การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (4) 

 

 
ภาพที่  ข-10 การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (5) 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 8 

 
ภาพที่  ข-11 การสัมมนาเพ่ือรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน (6) 

 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 9 

3. ประมวลภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Infinity1 โรงแรม Pullman Bangkok King Power 
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  59  คน 

 

 
ภาพที่  ข-12 รูปภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562” (1) 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 10 

 
ภาพที่  ข-13 รูปภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562” (2) 

 

 
ภาพที่  ข-14 รูปภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562” (3) 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 11 

 
ภาพที่  ข-15 รูปภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2562” (4) 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 12 

4. ประมวลภาพการสัมมนาเพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของ กรมการจัดหางานฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Sarocha โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ มีจ านวนผู้เข้าร่วม 
ทั้งสิ้น 53 คน 

 
ภาพที่  ข-16 รูปภาพการสัมมนาเพ่ือประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ของ กรมการจัดหางานฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 (1) 
 

 
ภาพที่  ข-17 รูปภาพการสัมมนาเพ่ือประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ของ กรมการจัดหางานฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 (2) 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 13 

 

 
ภาพที่  ข-18 รูปภาพการสัมมนาเพ่ือประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ของ กรมการจัดหางานฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 (3) 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558-2562 

 

  หน้า ข - 14 

5. ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงาน/โครงการ ส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ กรมการจัดหางานฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 จัดขึ้นระหว่างวันอังคาร 
ที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมอมารี พัทยา ชลบุรี มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 32 คน 

 

 
ภาพที่  ข-19 รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงาน/โครงการ ส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ กรมการจัดหางานฉบับที ่2 พ.ศ. 2558 – 2562 (1) 

 

 
ภาพที่  ข-20 รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงาน/โครงการ ส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ กรมการจัดหางานฉบับที ่2 พ.ศ. 2558 – 2562 (2) 


