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บทท่ี 1 ภาพรวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์
 

กรมการจัดหางาน ได้จัดท าแผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 ขึ้นตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบสามารถน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งรายงาน
ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้ ส่วนที่ 1 ได้แก่ ภาพรวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงสร้าง
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ส่วนที่ 2 ได้แก่ แนวทางการพัฒนากระบวนการสร้าง
คุณค่า และกระบวนการสนับสนุน และส่วนที่ 3 ได้แก่ แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ เป็นต้น 
 

1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
1) วิสัยทัศน์ 

“กรมการจัดหางานมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการให้บริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ” 

2) พันธกิจ 

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

พันธกิจที่ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล และมีความ
มั่นคงปลอดภัย 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือการบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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1.2 โครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

1) โครงสร้างการบริหารงานเชิงนโยบายด้าน ICT และอ านาจหน้าที่ 

กรมการจัดหางานมีการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากรมการจัดหางาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก 0202/ว559 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2547 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 
เป็นต้นมา อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ซึ่งตามค าสั่งกรมการจัดหา
งาน ที่ 1831/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ซึ่งก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ของคณะท างาน ดังนี้ 

1) ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

2) วางแผนและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
3) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่ออธิบดีกรมการจัดหางานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของกรมการจัดหางาน 
4) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แห่งชาติ และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 
5) ก ากับ ดูแล และประสานการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
6) รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ

อธิบดีกรมการจัดหางาน 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย 

 

ทั้งนี้โครงสร้างคณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางานใน
ปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังรูปภาพที่ 1-1 
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ภาพที่  1-1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
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2) โครงสร้างศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ และอ านาจหน้าที่ 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของกรมการจัดหางาน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 1-2 

 

            
                      

                     
                      

                          

                     
                              

                                 
                         

                   
                      

 
ภาพที่  1-2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานด้านของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 

 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ ได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

1) งานบริหารทั่วไป 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี 
งบประมาณ พัสดุ ยานพาหนะ หรืองานช่วยอ านวยการต่างๆ รวมทั้งปฏบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัตงานของฝ่ายอื่นที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2) ฝ่ายวิชาการ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ วางแผนและประสานการ
พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของกรมการจัดหางาน และการด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมการจัดหางาน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
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3) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการท างานของคนต่างด้าว 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการท างานของคนต่างด้าว และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง
หรือปฏิบัติงานอืน่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการจัดหางานในประเทศและการแนะแนวอาชีพ และบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต
งานของฝ่ายอื่นที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ การคุ้มครองคนหางาน และ
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานต่างประเทศ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

6) ฝ่ายบริหารจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ
กรมการจัดหางาน การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเป็นศูนย์กลาง
ระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ในการเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมดูแลระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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1.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ปัจจัยเชิงองค์กร ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ และปัจจัยเชิงการปฏิบัติงาน
โครงการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ปัจจัยเชิงองค์กร ประกอบด้วย 

1) ผู้น าองค์กร 

2) การสื่อสารภายในองค์กร 

3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 

4) ความสอดคล้องของเป้าหมายโครงการกับองค์กร 

1.3.2 ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 

1) ขอบเขตของโครงการ 

2) แผนงานโดยละเอียด 

3) คุณลักษณะของทีมงาน 

4) การควบคุมและติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

5) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

6) ความน่าเชื่อถือและการบูรณาการระบบ 

1.3.3 ปัจจัยเชิงการปฏิบัติงานโครงการ ประกอบด้วย 

1) วิธีการปฏิบัติงานของทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 

2) การท างานข้ามสายงานของทีมงานในโครงการ 

3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลของทีมงาน 

4) การอบรมที่เพียงพอของทีมงาน 

ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถประมวลค าอธิบาย
ความหมาย ดังนี้ 

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า 8 

1. ปัจจัยเชิงองค์กร ได้แก่ 

1.1 ผู้น าองค์กร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ เช่น งบประมาณ เครื่องมือ และบุคลากร เป็นต้น 

1.2 การสื่อสาร หมายถึง ผู้ด าเนินงานโครงการต้องมีการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการจนเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดเป็นความร่วมมือ 

1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร หมายถึง การด าเนินงานโครงการบางครั้งต้องอาศัยการมีส่ วน
ร่วมของบุคลากรภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ การให้ข้อมูล การแสดง
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้น 

1.4 ความสอดคล้องของเป้าหมายโครงการกับองค์กร หมายถึง การระบุเป้าหมายโครงการต้องมีความชัดเจน 
และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นถึงความส าคัญของโครงการ 

2. ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ ได้แก่ 

2.1 ขอบเขตของโครงการ หมายถึง สิ่งที่ต้องด าเนินการมีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

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

2.3 คุณลักษณะของทีมงาน หมายถึง การสรรหาและก าหนดคุณสมบัติของคณะท างาน โดยเฉพาะต้องมี
ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 

2.4 การควบคุมและติดตามความคืบหน้าของโครงการ หมายถึง การวางแผนในการควบคุมและติดตามความ
คืบหน้าของโครงการ โดยมีการก าหนดให้ทีมงานต้องรายงานผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

2.5 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายถึง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถสนับสนุนการด าเนิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การติดต่อสื่อสารด้วยโปรแกรม Line หรือ การ
แชร์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Dropbox เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
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2.6 ความน่าเชื่อถือและการบูรณาการระบบ หมายถึง ความน่าเชื่อถือของระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ
โครงการ เช่น ระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น โดยมีการบูรณาระบบเหล่านี้
เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทีมงานทุกคน 

3. ปัจจัยเชิงการปฏิบัติงานโครงการ ได้แก่ 

3.1 วิธีการปฏิบัติงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การก าหนดวิธีการปฏิบัติงานของทีมงาน จะต้อง
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

3.2 การท างานข้ามสายงานของทีมงานในโครงการ หมายถึง การด าเนินงานโครงการบางครั้ง อาจประสบ
ปัญหาเรื่องบุคลากรเจ็บป่วย หรือขาดแคลน ดังนั้นบุคลากรที่มีอยู่จะต้องสามารถปฏิบัติทดแทนกันได้ 

3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลของทีมงาน หมายถึง การก าหนดมาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ทีมงาน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงานโครงการ 

3.4 การอบรมที่เพียงพอของทีมงาน หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับทีมงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีอย่างประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการ 

ที่มาข้อมูล ผลงานวิจัยของนาย อเนก พงษ์ศิริ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธร รมศาสตร์ ณ วันที่ 9 
เมษายน 2558 
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1.4 ภาพรวมยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ก า ร ให้ บ ริ ก า รแ ร งงาน  ต า ม
พระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการ
เข้าถึงบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ าย  เพ่ื อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การ
ให้บริการอิ เล็กทรอนิกส์  และการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล 
และมีความม่ันคงปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูล
ให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
หลักและสนับสนุน เพ่ือน าไปสู่การประมวลผลแบบ
คลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) 

กลยุทธ์ที ่2.3 พั ฒ น าแ ล ะข ย าย ร ะบ บ บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ที่ 2.5 พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดบูรณาการ
ข้ อ มูลกับหน่ วยงานทั้ งภ ายในประเทศ  และ

กลยุทธ์ที่ 3.1 การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือ
บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางาน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ต่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 3.2 พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร
ทุ ก ระดั บ  เพื่ อ ให้ ส าม ารถประยุ ก ต์ ใช้ ระบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับ
เข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมบุคลากรด้านไอซีที (ICT) ให้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างองค์ความรู้ด้วยไอซีที (ICT) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการองค์กร เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม  และมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการด้านไอซีที (ICT) ไปสู่มาตรฐานสากล เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านไอซีที (ICT) รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัย 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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1.5 ภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 - 2562 

จากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ สามารถน ามาสรุปเป็นภาพรวมได้ดังแสดงในรูปภาพที่ 1-3 
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     ICT

          
     ICT

1.                                                                                                              
                                 . . 2558
2.                                                                                                                      
                                                  
3.                                                                                                                
4.                                                                                                                          
                                  

              1                                                                                              
                                 . . 2558

              2                                                                                          
                                                                                 

              3                                                                                                      
             

              4                                                                                                            
                                                                              

              5                                                                                                  

           
     ICT

                                                                       

 
หมายเหตุ ICT : Information and Communication Technology 

ภาพที่ 1-3 แสดงภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 – 2563 
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1.6 โครงสร้างของแผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 
ฉบับนี้ มีรายละเอียดโครงสร้างรายงานดังต่อไปนี้ 

ชื่อบท อธิบายขอบเขตเนื้อหา 

บทที่ 2 แนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุนของกรมการ
จัดหางาน 

เนื้อหาประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์  และก าหนดแนว
ทางการพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุนของกรมการจัดหางาน  (To-Be Architecture) ตาม
หลักการสถาปัตยกรรมองค์กรในระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ. 2558 – 
2562) ได้แก่  1) ธุรกิจองค์กร (Businees) 2) แอปพลิ เคชัน 
(Application) 3) ข้อมูล (Data) 4) การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก (Data Exchange) 5) 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และ 6) ความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) เป็นต้น 

บทที่ 3 แผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดแผนการพัฒาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานโดยสังเขป ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 

บทที่ 4 แผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดแผนการพัฒาเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานโดยสังเขป ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 

บทที่ 5 แผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดแผนการพัฒาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้แก่ แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานโดยสังเขป ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 

บทที่ 6 แผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตาม

เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดแผนการพัฒาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่ แผนงาน/
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ชื่อบท อธิบายขอบเขตเนื้อหา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานโดยสังเขป ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 

 

บทที่ 7 แผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดแผนการพัฒาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้แก่ แผนงาน/
โครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานโดยสังเขป ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 

บทที่ 8 ภาพรวมแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางาน และ
งบประมาณ 

เนื้อหาประกอบด้วย สรุปภาพรวมแผนการพัฒาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5 และภาพรวม
งบประมาณของแผนแผนการพัฒาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5 

ภาคผนวก ภาคผนวก ก แสดงเทคนิคการเขียนโครงการ 

ภาคผนวก ข แสดงตัวอย่างรายละเอียดโครงการการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 1-5 
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บทท่ี 2 แนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 

 

ในปัจจุบันการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน จะอาศัยหลักการที่เรียกว่า สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: 
EA) ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง (Framework) และวิธีการ (Methodology) ส าหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบองค์รวม (Holistic Approach) ให้ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยพิจารณาตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติงาน (Business Peocess) 
ระบบสาสนเทศ (Information System) และเทคโนโลยี (Technolody) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ภาคปฏิบัติ 
(Strategic Execution) ดังแสดงในรูป 2-1 

 
ที่มาข้อมูล ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต สถาบันนวัตกรรมไอที 

ภาพที่  2-1 แสดงงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสถาปัตยกรรมองค์กรจาก  
Current Architecture สู่ Target Architecture 

จากผลการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
กับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมการจัดหางานดังแสดงในภาพที่ 2-2 และตาม
หลักการสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (As-Is Architecture) ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมในระดับชั้นต่างๆ 
ดังทีก่ล่าวไว้ในบทที่ 3 (หัวข้อ 3.2) ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 – 2562 นั้น จะพบว่ากระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนยังมีหลาย
ระบบทีย่ังสามารถปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ และการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กรมการจัดหางาน จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่า 
และกระบวนการสนับสนุน ตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (To-Be Architecture) ซึ่งสามารถสรุป
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รายละเอียดได้ดังนี้ 
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ภาพที่  2-2 แสดงงกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน 
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การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน เพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (To-Be Architecture) ดังแสดงในภาพที่ 2-1 ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางานออกเป็น 
6 ด้าน ได้แก่ 1) ธุรกิจองค์กร (Businees) 2) แอปพลิเคชัน (Application) 3) ข้อมูล (Data) 4) การเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก (Data Exchange) 5) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
และ 6) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ดังแสดงในรูปที่ 2-3 และมีรายละเอียดภาพรวมสถาปัตยกรรมการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางานในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 
ดังแสดงในรูปที่ 2-4 ถึง 2-6 

 

 
ภาพที่  2-3 แสดงองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาพที่  2-4 แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกรมการจัดหางาน ในด้านธุรกิจองค์กร (Businees) และ แอปพลิเคชัน (Application) 
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ภาพที่  2-5 แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ของกรมการจัดหางาน ในด้านข้อมูล (Data) 
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ภาพที่  2-6 แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ของกรมการจัดหางาน ในด้านข้อมูล (Data) และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

 

2.1 ธุรกิจองค์กร (Business) 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจองค์กร (Busisness) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ที่ระบุไว้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2561 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2-4 

 

2.2 แอปพลิเคชัน (Application) 
จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านแอปพลิเคชัน (Application) ดังแสดงในภาพที่ 2-4 ที่น ามาใช้

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แอปพลิเคชันธุรกิจ 
(Business Application) และแอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting Application) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด
การปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) และกรอบระยะเวลา ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และ 2-2 
ตามล าดับ รวมทั้ง แอปพลิเคชัน (Application) ที่คาดว่าจะยกเลิก ดังแสดงในตารางที่ 2-3 
 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ตารางที่ 2-1 ภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน (Application) จ าแนกตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   1. กระบวนงานจัดหางานในประเทศ  

1 ระบบ Smart Job 
 

เพื่อให้บริการจดัหางานภายในประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต ้
โครงการขยายศูนย์บริการจดัหางานเพื่อคนไทย (Smart Job 
Center) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และ โครงการขยายศูนย์บริการจดัหางานเพื่อคนไทย (Smart 
Job Center) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. ระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 

3. ระบบเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรม 

ส าหรับรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน เพื่อ
บูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และ
การคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

4. ระบบรับยื่นค าขอ,ค าร้อง แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (One Stop Service)  
ของกระบวนงานจัดหางานใน
ประเทศ และกระบวนงานจัดหางาน
ต่างประเทศ 

เพื่อให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 2558 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 และพัฒนาต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2562 ภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 
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ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

5. ระบบตดิตามสถานะ การยื่นค าขอ
,ค าร้อง ของกระบวนงานจัดหางาน
ในประเทศ และกระบวนงานจดัหา
งานต่างประเทศ 

เป็นระบบติดตามสถานะการยื่นค าขอ,ค าร้อง จากระบบรับยื่นค าขอ,ค า
ร้อง แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (One Stop Service)  ของกระบวนงาน
จัดหางานในประเทศ เพื่อให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 และพัฒนาต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2562 ภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 

กระบวนการสร้างคุณค่า   2. กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ  

6 Labour Bank System 
จัดหางานต่างประเทศ  
 

ประกอบด้วยระบบงานย่อยดังนี้ 
6.1  ระบบลงทะเบียนคนหางาน 

ส าหรับให้บริการลงทะเบียน ส าหรับผู้มคีวามประสงค์จะไปท างาน
ต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เป็นการพัฒนาใหม่ เพ่ือทดแทนระบบบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ (ระบบเดิมลักษณะ Client Server) พัฒนา
ปีงบประมาณ 2559 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศนูย์ทะเบียนคนหางาน 
(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ 6.2  ระบบแจ้งความต้องการแรงงานในต่างประเทศ 

ส าหรับรองรับข้อมูลแจ้งความต้องการแรงงานในต่างประเทศ 
6.3  ระบบทะเบียนบริษัทจดัหางานไทยและนายจ้างตา่งประเทศ 

ส าหรับรองรับการจัดเก็บข้อมลูและบริหารจัดการข้อมูล   
ทะเบียนบริษัทจดัหางานไทยและนายจ้างต่างประเทศ 

6.4  ระบบค าขออนุญาตการท างานต่างประเทศ 
เพื่อให้บริการขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ท างานต่างประเทศ  ตาม
ประเทศจดุหมายปลายทาง 

6.5  ระบบการจองห้องอบรม 
เพื่อบริหารจดัการการจองห้องอบรม 

6.6  ระบบ RFID (การตรวจข้อมลูคนเดินทางกลับ) 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

ส าหรับบันทึกข้อมลูการเดินทางกลับของแรงงานไทยที่ไปท างาน
ต่างประเทศ ณ จุดบริการ ด่านท่าอากาศยาน 
สุวรรณภมูิ และ ด่านท่าอากาศยานตอนเมือง 

7 ระบบบรหิารกองทุนการจดัส่ง
แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

เพื่อบริหารจดัการกองทุน การจดัส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศนูย์ทะเบียนคนหางาน 
(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ 

8 ระบบเตรียมความพร้อมด้านภาษา
เพื่อไปท างานต่างประเทศ 
 (e-Learning) 

เป็นสื่อการเรียนรู้ ส าหรับการเตรยีมความพร้อมด้านภาษาเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรัฐ 

9 ระบบการรับสมัครการจัดส่งโดยรฐั  ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี ้

 การจัดส่งไปท างานประเทศไต้หวนั 

 การจัดส่งไปท างานประเทศเกาหลใีต้ 

 การจัดส่งไปท างานประเทศญี่ปุ่น 

 การจัดส่งไปท างานประเทศอิสราเอล 

 การจัดส่งไปท างานประเทศอ่ืน ๆ  
เพื่อบันทึกข้อมูลตั้ งแต่การรับสมัครผู้ประสงค์จะเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง และรองรับบริหารจัดการตามขั้นตอนจนถึงการ
เดินทางไปยังประเทศ 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรัฐ 
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ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

10 ระบบบริการข้อมลูให้ส านักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.)/
สถานฑูต 

ส าหรับให้บริการ ส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศและสถานฑตู 
เพื่อตรวจสอบสถานะหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่เกีย่วข้องแรงงานใน
ต่างประเทศ ณ ประเทศนั้น  

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรัฐ 

11 ระบบเตรียมความพร้อมส่งฝึกฝีมอื
แรงงาน 

เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบูรณาด้านข้อมลู
ส าหรับส่งข้อมูลผู้ต้องการเตรยีมความพร้อมฝีกฝีมือแรงงาน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรัฐ 

12 ระบบขอสินเชื่อเพื่อท างาน
ต่างประเทศ 

เพื่อบันทึกข้อมูลการบริหารจดัการ การขอสินเชื่อของแรงงานเพื่อ
ท างานต่างประเทศ 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรัฐ 

13 ระบบรับยื่นค าขอ,ค าร้อง แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (One Stop Service)  
ของกระบวนงานจัดหางานใน
ประเทศ และกระบวนงานจัดหางาน
ต่างประเทศ 

เพื่อให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 2558 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 และพัฒนาต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2562 ภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 

14 ระบบคัดกรอง ผู้ที่ประสงค์จะไป
ท างานต่างประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์ตาม
คุณสมบัติเบื้องต้น 

เป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวก ในการกระบวนคัดกรองคุณสมบัติผู้
ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ ตามเกณฑ์คณุสมบัติ และ
เงื่อนไขของประเทศปลายทาง โดยอัตโนมตั ิ

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 และพัฒนาต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2562 ภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 

15 ระบบตดิตามสถานะ การยื่นค าขอ
,ค าร้อง ของกระบวนงานจัดหางาน
ในประเทศ และกระบวนงานจดัหา
งานต่างประเทศ 

เป็นระบบติดตามสถานะการยื่นค าขอ,ค าร้อง จากระบบรับยื่นค าขอ,ค า
ร้อง แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (One Stop Service)  ของกระบวนงาน
จัดหางานในประเทศ เพื่อให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 และพัฒนาต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2562 ภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 27 

ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

16 ระบบการช าระค่าธรรมเนียมแรงงาน
ไปท างานต่างประเทศ 
 (e-Payment) 

เพื่อรองการช าระค่าธรรมเนียนมผา่นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour 
Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ ระยะที่ 2 

17 ระบบข้อมลู Black List,  
Watch List แรงงาน/นายจ้าง 

เพื่อรองรับการบริหารจดัการข้อมลู Black List Watch List ของ
แรงงานและนายจา้ง 

เป็นเพิ่มการประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour 
Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ ระยะที่ 2 
 

18 ระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 

19 ระบบเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรม 

ส าหรับรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน เพื่อ
บูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และ
การคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   3. กระบวนการแนะแนวอาชีพ 

20 ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ส่งเสริมการมีงานท า 

เพื่อรวบรวมข้อมลูส าหรับการบรหิารจัดการการส่งเสริมการมีงานท า เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการส่งเสริมการมีงานท า 

21 ระบบกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่
บ้าน 

 เพื่อรองรับการบริหารจดัการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการส่งเสริมการมีงานท า 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 28 

ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

22 ระบบบันทึกฐานข้อมูลออนไลนเ์พื่อ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ทะเบียนก าลังแรงงาน (นักเรียน 
นักศึกษา ทหารกองประจ าการ และ
แรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ) 

เพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ ในการจดัเก็บและประมวลผล
ข้อมูลทะเบียนก าลังแรงงาน (นักเรียน นักศึกษา ทหารกองประจ าการ 
และแรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ) 

เป็นการปรับปรุง ปีงบประมาณ 2560 ภายใต ้

23 ระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 

24 ระบบเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรม 

ส าหรับรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน เพื่อ
บูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต ้
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และ
การคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   4. กระบวนงานตรวจและคุม้ครองคนหางาน 

25 ระบบส านักงานจัดหางานเอกชน เพื่อรองรับการบริหารจดัการข้อมลูของส านักจัดหางานเอกชน 
 ที่ให้บริการจัดหางานท้ังในประเทศ/ต่างประเทศ 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศนูย์ทะเบียนคนหางาน 
(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ 

26 ระบบหลักประกันการจดทะเบียนหา
งานในประเทศ 

เพื่อรองรับการบริหารจดัการข้อมลูด้านหลักประกันการจดทะเบียนของ
บริษัทจัดหางานเอกชน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรัฐ 

27 ระบบตรวจและคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลแรงงาน นายจ้าง และบริษัทจัดหางาน
เอกชน จากระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจการตรวจและคุ้มครอง

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การตรวจและคุม้ครอง



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

คนหางาน  คนหางาน 

28 ระบบรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข ์ เพื่อรองบริหารจดัการ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กรมฯ รวมถึงการติดตามจากสื่อ Social  

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การตรวจและคุ้มครองคนหางาน 

29 ระบบข้อมลูบันทึกผลคดีดา้นแรงงาน เพื่อติดตามสถานะผลคดดี้านแรงงาน ที่เช่ือมโยงผลคดีกับระบบ
กฎหมาย 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานดา้นกฎหมายและคดี กรมการ
จัดหางาน 

30 ระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 

31 ระบบเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรม 

ส าหรับรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน เพื่อ
บูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการบูรณาข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   5. กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน 

32 ระบบบันทึกฐานข้อมูลออนไลนเ์พื่อ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ทะเบียนก าลังแรงงาน (นักเรียน 
นักศึกษา ทหารกองประจ าการ และ
แรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ) 

เพือบันทึกฐานข้อมูลออนไลนเ์พื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทะเบียน
ก าลังแรงงาน (นักเรียน นักศึกษา ทหารกองประจ าการ และแรงงานท่ีมี
ทักษะพิเศษ) 

เป็นการปรับปรุงจากระบบเดิม ปงีบประมาณ 2560 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

33 ระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ระดับสูง ระยะที่ 1 

34 ระบบเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรม 

ส าหรับรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน เพื่อ
บูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และ
การคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   6. กระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

35 ระบบเพื่อการบูรณาการงาน
ให้บริการแรงงานต่างด้าวระดับฝมีือ
ช านาญการด้วยระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-service) ของ
กรมการจดัหางาน 

เพื่อให้บริการยื่นค าขออนุญาตท างานของคนต่างด้าวประเภทระดับฝีมือ
ช านาญการ ในรูปแบบ e-Form แบบค าขออิเล็กทรอนิกส์ และจดัเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1  
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการพัฒนาระบบ e-Work 
Permit ภายใต้โครงการจา้งที่ปรึกษาจัดท าระบบสารสนเทศ
ต้นแบบ (Prototype) การเช่ือมโยงแรงงานต่างด้าวจากศนูย์
ประสานการบริการดา้นการลงทุนกับกรมการจดัหางาน 

36 ระบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
ท างานของคนต่างด้าวผ่านช่องทาง 
e-Payment 

เพื่อให้บริการช าระค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ ผ่านธุรกรรม 
 e-Payment ที่ให้บริการ 

เป็นการพัฒนาใหม ่ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 

37 ระบบขอคัด และรับรองส าเนา
เอกสารการอนุญาตท างาน 

เพื่อให้บริการขอคัด และรับรองส าเนาเอกสารการอนุญาตท างาน เป็นการพัฒนาใหม ่ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที ่3 

38 ระบบการออกใบอนุญาตการท างาน
ของคนต่างด้าวในรูปแบบ 
 Smart Card 

เพื่อให้บริการออกใบอนุญาตท างานในรูปแบบ Smart Card เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 

39 ระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

ใช้รายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการ  (MIS) และ 
รายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสงู (EIS) 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 

40 ระบบกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

เพื่อรองรับการบริหารจดัการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยจะปรับปรงุเพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อย ๆ ดงันี้  

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร 

40.1 ระบบการช าระค่าธรรมเนียมของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทาง e-Payment 
 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ระยะที ่2 

  40.2 ระบบบริหารจัดการบญัชีกองทุน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ระยะที ่2 

40.3 ระบบรายงานผล Business Intellegence (BI) 
       เพื่อรายงานผลการบรหิารจดัการ MIS 
       และรายงานผลส าหรับผู้บรหิารระดับสูง EIS 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร iระยะที่ 2 
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ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

41 ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แรงงานต่างด้าว (GIS) 

เพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลภูมสิารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารแรงงาน
ต่างด้าว  

เป็นการพัฒนาใหม ่ปีงบประมาณ 2562 ภายใต ้ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที ่3 

42 ระบบเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรม 

ส าหรับรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน เพื่อ
บูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และ
การคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และ
ตา่งประเทศ 

กระบวนงานสนับสนุน 

43 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) 

ปรับประสิทธิภาพให้มีกระบวนงานเอกสารครบวงจรและเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2548  ประกอบด้วย  
  1)  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  2)  ระบบงานตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ 
โครงการพัฒนาและระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

44 ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) 

 ปรับประสิทธิภาพให้มีการเช่ือมโยงผลด าเนินการจากระบบท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งด้าน นโยบายและแผน (ระบบรายงานผลปฏิบตัิการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์) ทรัพยากรบุคคล (DPIS) การคลัง (ระบบงบประมาณ) 
และ งานภารกิจหลัก ประกอบด้วย 
  1)  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารการจัดหางานและด้านแรงงาน 
  2)  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารองค์กร   
 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต ้
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการตดัสินใจด้าน
การจัดหางาน 
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45 ระบบ Web Portal กรมการจัดหา
งาน 

เพื่อพัฒนาเว็บไซต ์เผยแพร่ข้อมูล การให้บริการของกรมการจดัหางาน 
ให้บริการข้อมลูดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับการท างานของแรงงานใน
ประเทศไทย และแรงงานไทยทีป่ระสงคไ์ปท างานต่างประเทศ การ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และรองรับการท างานได้หลายภาษา 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้  
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการจดัหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

46 ระบบบรหิารจดัการครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเป็นระบบบริหารครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ที่ต้องจัดหาและประวัติการ
ซ่อมบ ารุง เป็นการจัดท า Computer Inventory 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบควบคมุทะเบียนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปีงบประมาณ 2559 

47 ระบบบรหิารจดัการด้านกฎหมาย
และคด ี

เพื่อเป็นศูนย์รวมกฏหมายและคดแีรงงานของกรม รวมทั้งเชื่อมโยง
ข้อมูลจาก ระบบข้อมูลบันทึกผลคดีด้านแรงงานจากการตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานดา้นกฎหมายและคดี กรมการ
จัดหางาน 

48 ระบบ KM เพื่อเป็นระบบการเรียนรูต้ลอดชีวติ (Long Life Learning) ที่มีระบบ e-
Learning และระบบ KM Management เพื่อจัดการองค์ความรู้ที่กรมมี
อยู ่(จากเว็ปของฝ่ายการเจ้าหน้าที่) และที่จะสร้างขึ้นใหม ่

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

49 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์
 (e-Office) 

เพื่อจัดท ากระบวนการบริหารงานภายในองค์กรและจัดท าทะเบียน
ครุภณัฑ์ทุกประเภทของกรมการจดัหางานท่ีสามารถแสดงรายงาน
ครุภณัฑ์ที่พร้อมแทงออกจากทะเบียนเพื่อขายทอดตลาดตามระเบยีบฯ 
ประกอบด้วย 
  1)  ระบบบริหารจัดการงานพัสดุ 
  2)  ระบบจัดการเงินงบประมาณ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ 
โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 34 

ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

  3)  ระบบการเงิน 
  4)  ระบบงานบัญชี 
  5)  ระบบบุคลากร (การลา การขอหนังสือรับรอง) 
  6)  ระบบจองใช้รถราชการ 
  7)  ระบบงานจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
  8)  ระบบงานรายงานการบริหารและแผนงานโครงการ   

50 ระบบประชุมทางไกลผ่าน Tele-
Conference  

เพื่อเป็นระบบประชุมทางไกลผา่น VDO หรือ Mobile Phone   เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  

51 ระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

ใช้รายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการ  (MIS) และ 
รายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสงู (EIS) 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 

52 ระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

ใช้รายงานผลส าหรบัผู้บริหารระดบัสูง (EIS) โดยวิเคราะห์ผลจาก MIS 
ทุกกระบวนงานสร้างคณุค่า และกระบวนงานสนับสนุน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 2 

53 ระบบเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกรม 

ส าหรับรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน เพื่อ
บูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้  
โครงการบูรณาข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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ตารางที่ 2-2 กรอบระยะเวลาการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน (Application) จ าแนกตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ในระยะเวลา 
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

กระบวนงานสร้างคุณค่า  1. กระบวนงานจัดหางานในประเทศ  

1 
โครงการขยายศูนย์บริการจดัหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

√     √ 
 

    

2 
โครงการขยายศูนย์บริการจดัหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

    √   

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ระยะที่ 1  √      
 

 √   

4 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมูล ด้านจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน  √   √   

5 
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    √  

กระบวนงานสร้างคุณค่า  2. กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ   √   √       

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรัฐ   √   
 

√     

8 
โครงการระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ 
ระยะที่ 2 

  √   
 

  √   



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 36 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ระยะที่ 1  √      
 

 √   

10 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมูล ด้านจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน  √   √   

11 
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    √  

กระบวนงานสร้างคุณค่า  3. กระบวนงานแนะแนวอาชีพ 

12 โครงการส่งเสริมการมีงานท า   √   
 

√     

13 
โครงการพัฒนาระบบบันทึกฐานขอ้มูลออนไลนเ์พื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูทะเบียนก าลังแรงงาน 
(นักเรียน นักศึกษา ทหารกองประจ าการ และแรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ) 

√    √   

14 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ระยะที่ 1  √      √     

15 
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √   √   

กระบวนงานสร้างคุณค่า  4. กระบวนงานตรวจและคุม้ครองคนหางาน 

16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ   √   √       

17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรัฐ   √   
 

√     

18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การตรวจและคุม้ครองคนหางาน   √     
 

 √   



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 37 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

19 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานดา้นกฎหมายและคดี กรมการจัดหางาน  √    √  

20 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ระยะที่ 1  √     
 

 √   

21 
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    √  

กระบวนงานสร้างคุณค่า  5. กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน 

22 
โครงการพัฒนาระบบบันทึกฐานขอ้มูลออนไลนเ์พื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูทะเบียนก าลังแรงงาน 
(นักเรียน นักศึกษา ทหารกองประจ าการ และแรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ) 

√     √    

23 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ระยะที่ 1  √       √   

24 
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    √  

กระบวนงานสร้างคุณค่า  6. กระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

25 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าระบบสารสนเทศต้นแบบ (Prototype) การเช่ือมโยงแรงงานต่างด้าวจากศูนย์
ประสานการบริการดา้นการลงทุนกับกรมการจัดหางาน 

 √  √    

26 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1  √     √ 
 

  

27 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2  √     
 

√   



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 38 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

28 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3   √     
 

  √ 

29 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร   √     
 

 √ 
 

30 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ระยะที่ 1  √      
 

 √   

31 
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมูล ด้านจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครอง
คนหางาน 

 √   √   

32 
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 

 √ 
  

 
√  

กระบวนงานสนับสนุน 

33 โครงการพัฒนาระบบควบคมุทะเบียนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559  √  √    

34 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการจดัหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

  √   √   
 

  

35 โครงการพัฒนาและระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  √    √  

36 โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)   √     
 

√    



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 39 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

37 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)   √     √ 
 

  

38 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ระยะที่ 1  √      
 

√   

39 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง ระยะที่ 2  √      √  

40 
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √     √ 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ตารางท่ี 2-3 ภาพรวมแอปพลิเคชัน (Application) ที่คาดว่าจะยกเลิก จ าแนกตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั ค าชี้แจงรายละเอียด 

กระบวนงานสร้างคุณค่า  1. กระบวนงานจัดหางานในประเทศ 

1 ระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ คาดว่าจะยกเลิก หลังจากระบบ Smart Job สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถ
ทดแทนระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศได้ ในปี 2561 

2 ระบบการให้บริการจัดหางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

3 ระบบนัดพบแรงงาน แบบ Off Line ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

4 ระบบสารสนเทศจัดหางานเชิงรุกโครงการมีงานท าน าชุมชนเข็มแข็ง (Off Line 
Touch) 

ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

กระบวนการสร้างคุณค่า   2. กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ  

5 ระบบบรหิารแรงงานไทยในต่างประเทศ คาดว่าจะยกเลิกในปี 2560 หลังจากพัฒนาระบบจัดหางานต่างประเทศ (e-Labour Bank 
System) ขึ้นมาทดแทน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน 
(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   3. กระบวนงานแนะแนวอาชีพ 

6 ระบบจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพด้วยตนเอง ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

กระบวนการสร้างคุณค่า   5. กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

7 ระบบบันทึกแบบส ารวจข้อมลูผูส้ าเร็จการศึกษาและทหารปลดประจ าการ คาดว่าจะยกเลิกในปี 2560 หลังจากพัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานท า ข้ึนมาทดแทน 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ล าดับที ่ ชื่อแอปพลิเคชนั ค าชี้แจงรายละเอียด 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีงานท า 
 

กระบวนการสร้างคุณค่า   6. กระบวนงานการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

8 ระบบการอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย คาดว่าจะยกเลิกในปี 2562 หลังจากพัฒนาระบบแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ e-Work Permit 
ยื่นค าขอทุกประเภท และระบบการช าระค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว e-Payment 
ขึ้นมาทดแทน 

9 ระบบสารสนเทศแรงงานต่างดา้ว คาดว่าจะยกเลิกในปี 2562 หลังจากพัฒนาระบบแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ e-Work Permit 
ยื่นค าขอทุกประเภท และระบบการช าระค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว e-Payment 
ขึ้นมาทดแทน 

กระบวนการสนับสนนุ    

10 ระบบประเมินสมรรถนะบคุลากร (Competency) ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

11 ระบบเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร (ตาม พรบ ข้อมูลข่าวสารฯ) กรมการจดัหางาน ปรับปรุงโดยควบรวมไว้ใน ระบบ Web Portal กรมการจัดหางาน    

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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2.3 ข้อมูล (Data) 
จากการส ารวจและวิเคราะห์ด้านข้อมูล (Data) ในรูปแบบของฐานข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 2-5 และ ภาพที่ 2-6 ที่น ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ

กรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล (Data Base) และกรอบระยะเวลา ดังแสดงในตารางที่ 2-4 และ 2-5 ตามล าดับ รวมทั้ง 
ฐานข้อมูล (Data Base) ที่คาดว่าจะยกเลิก ดังแสดงในตารางที่ 2-6 
ตารางที่ 2-4 ภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล (Data Base) จ าแนกตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   1. กระบวนงานจัดหางานในประเทศ  

1 ข้อมูลระบบ Smart Job 
 

1. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
2. ข้อมูลคนหางาน/ลูกจ้าง/ผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 
3. ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง 
4. ข้อมูลการสมัครงาน 
5. ข้อมูลการได้งานท า 
6. ข้อมูลประวตัิการท างาน 
7. ข้อมูลประวตัิการศึกษา 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการ
ขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

และปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการขยายศูนย์บริการจดัหา
งานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

2. ข้อมูลระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

ข้อมูลรายงานผลการบรหิารจดัการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1 

3. ข้อมูลระบบเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายในและ

ส าหรับรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน เพื่อ
บูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 โครงการบรูณา
ข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครอง
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

ภายนอกกรม ได้แก ่
1. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
2. ข้อมูลคนหางาน/ลูกจ้าง/ผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 
3. ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง 

คนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   2. กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ  

4 ข้อมูล Labour Bank System 
จัดหางานต่างประเทศ  
 

1. ข้อมูลผู้ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ ประเทศปลายทาง 
3. ข้อมูลการทดสอบด้านภาษา 
4. ข้อมูลแรงงานไปท างานต่างประเทศ 
5. ข้อมูลสญัญาจา้งงานในต่างประเทศ 
6. ข้อมูลการเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
7. ข้อมูลการอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ 

เป็นการพัฒนาใหม่ เพ่ือทดแทนระบบบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ (ระบบเดิมลักษณะ Client Server) 
พัฒนาปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน  
(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ 

5 ข้อมูลการแจ้งความต้องการแรงงานใน
ต่างประเทศ 
ส าหรับรองรับข้อมูลแจ้งความต้องการ
แรงงานในต่างประเทศ 

1. ต าแหน่งงาน ที่ต้องการแรงงานในต่างประเทศ  
2. นายจ้าง/สถานประกอบการ 
3. ประเทศเป้าหมายปลายทาง 
 

6 ข้อมูลระบบการจองห้องอบรม ข้อมูลบริหารจัดการการจองห้องอบรม 

7 ข้อมูลระบบ RFID (การตรวจข้อมลูคน
เดินทางกลับ) 

ข้อมูลแรงงานไทยที่เตินทางกลับจากประเทศเป้าหมาย 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

8 ข้อมูลระบบเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาเพื่อไปท างานต่างประเทศ (e-
Learning) 

ข้อมูลหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจัดส่งโดยรัฐ 

9 ข้อมูลระบบบริหารกองทุนการจัดส่ง
แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

1. ข้อมูลสมาชิกกองทุน 
2. ข้อมูลจ่ายเงินสงเคราะห์กองทุน 
3. ข้อมูลการบริหารจัดการบัญชีกองทุน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อ
คนหางานไปท างานต่างประเทศ 

10 ข้อมูลระบบการรบัสมคัรการจัดสง่โดย
รัฐ  

1. ข้อมูลผู้ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ ประเทศปลายทาง 
3. ข้อมูลการทดสอบด้านภาษา 
4. ข้อมูลแรงงานไปท างานต่างประเทศ 
5. ข้อมูลสญัญาจา้งงานในต่างประเทศ 
6. ข้อมูลการเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
7. ข้อมูลการอนญุาตให้เดนิทางไปท างานต่างประเทศ  ดังนี ้

 การจัดส่งไปท างานประเทศไต้หวนั 

 การจัดส่งไปท างานประเทศเกาหลใีต้ 

 การจัดส่งไปท างานประเทศญี่ปุ่น 

 การจัดส่งไปท างานประเทศอิสราเอล 

 การจัดส่งไปท างานประเทศอ่ืน ๆ  

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจัดส่งโดยรัฐ 

11 ข้อมูลระบบบริการข้อมูลใหส้ านักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.)/

1. ข้อมูลแรงงานที่เดินทางไปท างานในประเทศเป้าหมาย 
2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการในประเทศเป้าหมาย 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจัดส่งโดยรัฐ 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 45 

ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

สถานฑูต 3. ข้อมุลสญัญาจา้งงาน 
4. ข้อมูลการเดินทาง 

 
12 ข้อมูลระบบระบบเตรียมความพรอ้มส่ง

ฝึกฝีมือแรงงาน 
1. ข้อมูลแรงงานท่ีเตรียนมความพร้อส่งฝึกฝมีือแรงงาน 
2. ข้อมูลหลักสูตรการฝึกฝมีือแรงงาน 
3. ข้อมูลก าหนด รายละเอียดการฝึกฝีมือแรงงาน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจัดส่งโดยรัฐ 

13 ข้อมุลระบบขอสินเช่ือเพื่อท างาน
ต่างประเทศ 

1. ข้อมูลแรงงานท่ีใช้บริการ 
2. ข้อมูลการขอสินเชื่อ 
3. ข้อมูลการบริหารจัดการสินเช่ือ 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจัดส่งโดยรัฐ 

14 ข้อมูลระบบการช าระค่าธรรมเนยีม
แรงงานไปท างานต่างประเทศ  
 (e-Payment) 

ข้อมูลการช าระค่าธรรมเนยีนมผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ โครงการระบบ
สารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อ
คนหางานไปท างานต่างประเทศ ระยะที่ 2 

15 ข้อมูลระบบ Black List,  
Watch List แรงงาน/นายจ้าง 

1. ข้อมูล Black List ของแรงงาน,นายจ้าง, 
บริษัทจัดหางานเอกชน 

2. ข้อมูล Watch List ของแรงงาน,นายจ้าง, 
บริษัทจัดหางานเอกชน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ โครงการระบบ
สารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อ
คนหางานไปท างานต่างประเทศ ระยะที่ 2 

16 ข้อมูลระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

17 ข้อมูลระบบเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรม 

การเช่ือมโยงข้อมลูกับระบบจัดส่งคนหางานไปประเทศเปา้หมาย 
ได้แก ่

1. ข้อมูลรายชื่อแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานประเทศ
เป้าหมาย 

2. ข้อมูลต าแหน่ง 
3. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
4. ข้อมูลการเดินทาง 
5. ข้อมูลระยะเวลาการจ้างงาน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ โครงการบูรณา
ข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครอง
คนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   3. กระบวนการแนะแนวอาชีพ 

18 ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ส่งเสริมการมีงานท า 

1. ข้อมูลแนะแนวอาชีพ  
2. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ในการส่งเสรมิการมีงานท า 
3. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
4. ข้อมูลต าแหน่งงานงาน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการส่งเสริม
การมีงานท า 

19 ข้อมูลระบบกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่
บ้าน 

1.  ข้อมูลสมาชิกกองทุน 
2. ข้อมูลการบริหารจัดการกองทุน บญัชีกองทุน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการส่งเสริม
การมีงานท า 

20 ข้อมูลรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 

21 ข้อมูลระบบเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายในและ

1. ข้อมูลแนะแนวอาชีพ  
2. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ในการส่งเสรมิการมีงานท า 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการบูรณา
ข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครอง



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 47 

ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

ภายนอกกรม 3. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
4. ข้อมูลต าแหน่งงานงาน 

คนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   4. กระบวนงานตรวจและคุม้ครองคนหางาน 

22 ข้อมูลระบบบริษัทจัดหางานเอกชน 1. ข้อมูลรายชื่อบริษัทจดัหางานเอกชน 
2. ข้อมูลรายชื่อผูป้ระกอบการบริษัทจัดหางานเอกชน 
3. ข้อมูลการอนุญาต จัดหางาน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อ
คนหางานไปท างานต่างประเทศ เพื่อทดแทนระบบงานเดมิ 

23 ข้อมูลระบบหลักประกันการจดทะเบียน
หางานในประเทศ 

1. ข้อมูลหลักประกันการจดทะเบียนหางาน 
2. ข้อมูลการบริหารจัดการ หลักประกัน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจัดส่งโดยรัฐ เพื่อทดแทนระบบ
เดิม 

24 ข้อมูลระบบตรวจและคุม้ครอง
คนหางาน 

1. ข้อมูลส าหรับตรวจแรงงาน 
2. ข้อมูลส าหรับการตรวจนายจ้าง/สถานประกอบการ 
3. ข้อมูล Black list, Watch List 
4. ข้อมูลส าหรับตรวจคนตา่งด้าว 

 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การตรวจและคุม้ครองคนหางาน 

25 ข้อมูลระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1. ข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
2. ข้อมูลการติดตามสถานะ  

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การตรวจและคุม้ครองคนหางาน 

26 ข้อมูลระบบบันทึกผลคดีดา้นแรงงาน ข้อมูลติดตามสถานะผลคดีด้านแรงงาน ที่เช่ือมโยงผลคดีกับระบบ
กฎหมาย 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารงานด้านกฎหมายและคดี กรมการจัดหางาน 

27 ข้อมูลรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

ระดับสูง ระยะที่ 1 

28 ข้อมูลระบบเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรม 

1. ข้อมูลสถานะบริษัทจัดหางานเอกชน 
 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และ
การคุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   5. กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน 

29 ข้อมูลระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพือ่
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทะเบียน
ก าลังแรงงาน (นักเรียน นักศึกษา 
ทหารกองประจ าการ และแรงงานท่ีมี
ทักษะพิเศษ) 

1. นักเรียน นักศึกษา ทหารกองประจ าการ และแรงงานท่ีมี
ทักษะพิเศษ 

เป็นการปรับปรุง ปีงบประมาณ 2560 

30 ข้อมูลระบบข่าวสารตลาดแรงงาน  
(LMI 2) 

2. ข้อมูลการผลติและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน 
3. การจัดท างานวิจัย 
4. การจัดท ารายงานการวิเคราะห์สถานการณต์ลาดแรงงาน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ระยะที่ 1 

31 ข้อมูลรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ MIS 
และรายงานผลส าหรับผู้บริหารระดับสูง EIS 

เป็นการพฒันาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้  
โครงการบูรณาข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

    



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   6. กระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

32 ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิาร
ด้านแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Form ประเภทคนต่างด้าวระดบัฝีมือ
ช านาญการ 

ข้อมูลค าขอทุกประเภทของคนต่างด้าวระดับฝีมือช านาญการ ที่ผ่าน
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 

พัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1  
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการพัฒนาระบบ e-Work 
Permit ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าระบบสารสนเทศต้นแบบ 
(Prototype) การเชื่อมโยงแรงงานต่างด้าวจากศุนย์ประสานการ
บริการด้านการลงทุนกับกรมการจัดหางาน 
เป็นโครงการน าร่อง โดยเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล 
ระบบ e-Expert ของ BOI  

33 ข้อมูลระบบการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การท างานของคนต่างด้าวผ่านช่องทาง 
e-Payment 

ข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนยีมของคนต่างด้าว ผ่านช่องทาง e-
Payment 

พัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 

34 ข้อมูลระบบขอคัด และรับรองส าเนา
เอกสารการอนุญาตท างาน 

ข้อมูลการให้บริการขอคัด และรับรองส าเนาเอกสารการอนุญาต
ท างาน 

พัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต ้โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที ่3 

35 ข้อมูลระบบการออกใบอนุญาตการ
ท างานของคนต่างด้าวในรูปแบบ 
 Smart Card 

ข้อมูลการให้บริการ ออกใบอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวใน
รูปแบบ Smart Card 

พัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต ้โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 

36 ข้อมูลระบบรายงานผล Business 
Intellegence (BI) 

1. รายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของการบริหาร
จัดการท างานของคนต่างด้าว 

2. รายงานสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดับสูง (EIS) ของการ

พัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบ้ริหารระดับสูง ระยะที่ 1 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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บริหารจดัการท างานของคนต่างดา้ว 

37 ข้อมูลระบบกองทุนเพื่อการส่งคนต่าง
ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

1. ข้อมูลสมาชิกกองทุน 
2. ข้อมูลการรับช าระคา่ธรรมเนียม 
3. ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห ์
4. ข้อมูลการบริหารจัดการบัญชีกองทุน 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 ภายใตโ้ครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

38 ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แรงงานต่างด้าว (GIS) 

ข้อมูลพิกัด พื้นที่,สถานท่ี เพื่อรองรับการบันทึกข้อมลูภูมสิารสนเทศ
เพื่อการบริหารแรงงานต่างด้าว (GIS) 

พัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที ่3 

39 ข้อมูลระบบเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรม 

1. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
2. ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 

 

พัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 

 กระบวนงานสนับสนนุ  

40 ข้อมูลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Document)  
 

1. ข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
2. ข้อมูลระบบงานตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  

41 ข้อมูลระบบศูนย์ปฏิบตัิการระดับกรม 
(DOC) 

1. ข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นบริหารการจัดหางานและ
ด้านแรงงาน 

2. ข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นการบริหารองค์กร   

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
 

42 ข้อมูลระบบ Web Portal กรมการ
จัดหางาน 

ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล การให้บริการของกรมการจัดหางาน 
ให้บริการข้อมลูดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับการท างานของแรงงาน
ในประเทศไทย และแรงงานไทยที่ประสงค์ไปท างานต่างประเทศ การ

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ โครงการพัฒนา
เว็บไซต์กรมการจัดหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และรองรับการท างานได้หลายภาษา 

 

43 ข้อมูลระบบบริหารจัดการครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

ข้อมูลระบบบริหารครภุัณฑ์คอมพวิเตอร์ที่ต้องจัดหาและประวตัิการ
ซ่อมบ ารุง เป็นการจัดท า Computer Inventory 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบควบคมุทะเบียนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559 
 

44 ข้อมูลระบบบริหารจัดการด้านกฎหมาย
และคด ี

1. ข้อมูลศูนย์รวมกฏหมายและคดีแรงงานของกรม 
2. สถานะขั้นตอนของคด ี
3. ผลคดีด้านแรงงาน 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบบริหารงานด้านกฎหมายและคด ี

45 ข้อมูลระบบ KM ข้อมูลของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) ทีม่ี
ระบบ e-Learning และระบบ KM Management เพื่อจัดการองค์
ความรู้ที่กรมมีอยู ่(จากเว็ปของฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี) และที่จะสรา้งขึ้น
ใหม ่

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนกิส์ (e-Office)  

46 ข้อมูลระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Office) 

ข้อมูลกระบวนการบรหิารงานภายในองค์กรและจดัท าทะเบียน
ครุภณัฑ์ทุกประเภทของกรมการจดัหางานท่ีสามารถแสดงรายงาน
ครุภณัฑ์ที่พร้อมแทงออกจากทะเบียนเพื่อขายทอดตลาดตาม
ระเบียบฯ ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลระบบบริหารจัดการงานพัสดุ 
2. ข้อมูลระบบจัดการเงินงบประมาณ 
3. ข้อมูลระบบการเงิน 
4. ข้อมูลระบบงานบัญชี 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนกิส์ (e-Office)  



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ข้อมูลย่อยทีส่ าคัญ ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

5. ข้อมูลระบบบุคลากร (การลา การขอหนังสือรับรอง) 
6. ข้อมูลระบบจองใช้รถราชการ  
7. ข้อมูลระบบงานจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
8. ข้อมูลระบบงานรายงานการบริหารและแผนงานโครงการ   



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 53 

ตารางท่ี 2-5 กรอบระยะเวลาการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล (Data Base) จ าแนกตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

กระบวนงานสร้างคุณค่า  1. กระบวนงานจัดหางานในประเทศ  

1 

พัฒนาฐานข้อมูลบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ภายใต้โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
และโครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

√     √ √     

2 
พัฒนาฐานข้อมูลระบบรายงานผล 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิารระดับสูง ระยะที่ 1 

 √     √  

3 
พัฒนาฐานข้อมูลส าหรับเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลด้านจัดหางานในประเทศ 
ภายใต้โครงการบรูณาข้อมลูด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับ
หน่วยงานท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    √  

กระบวนงานสร้างคุณค่า  2. กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ 

4 

พัฒนาฐานขอ้มูลทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ  
(โดยรองรับ กรณีแรงงานไทยไปท างานประเทศไต้หวัน,ญี่ปุ่น,อิสราเอล,ประเทศอื่นๆ) 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศ  

  √   √       

5 พัฒนาฐานข้อมูล บริษัทจัดหางานเอกชน   √   √       



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 54 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศ 

6 
พัฒนาฐานข้อมูล การรับสมัครการจัดส่งโดยรัฐ 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรฐั 

  √   
 

√    

7 
พัฒนาฐานข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียมแรงงานไปท างานต่างประเทศ 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศ ระยะที่ 2 

 
√ 

   √  

8 
พัฒนาฐานข้อมูล กองทุนการจัดสง่แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรฐั 

 √   √   

9 
พัฒนาฐานข้อมูล Back List, Watch List  
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรฐั 

 √   √   

10 
พัฒนาฐานข้อมูล ขอสินเชื่อ 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรฐั 

 √   √   

11 
พัฒนาฐานข้อมูล จองห้องอบรม 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศ  

 
√ 

 
√ 

   

12 
พัฒนาฐานข้อมูล การตรวจข้อมูลคนเดินทางกลับ RFID 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างาน
ตา่งประเทศ 

 
√ 

 √    



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

13 
พัฒนาฐานข้อมูล ส าหรับส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.) เพื่อการบริการ 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรฐั 

    √   

14 
พัฒนาฐานข้อมูล เตรียมความพรอ้มส่งฝึกฝมีือแรงงาน 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรฐั 

 √   √   

15 
พัฒนาฐานข้อมูลระบบรายงานผล 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิารระดับสูง ระยะที่ 1 

 √     √  

16 
พัฒนาฐานข้อมูลส าหรับเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลด้านจัดหางานในประเทศ 
ภายใต้โครงการบรูณาข้อมลูด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับ
หน่วยงานท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    √  

กระบวนงานสร้างคุณค่า  3. กระบวนงานแนะแนวอาชีพ 

17 
พัฒนาฐานข้อมูลการส่งเสริมการมงีานท า 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีงานท า 

  √   
 

√     

18 
พัฒนาฐานข้อมูลกองทุนรับงานไปท าท่ีบ้าน 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีงานท า 

  √   
 

√     

19 
พัฒนาฐานข้อมูลรายงานผล 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิารระดับสูง ระยะที่ 1 

  √   
 

√     

20 
พัฒนาฐานข้อมูลส าหรับเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลด้านจัดหางานตา่งประเทศ 
ภายใต้โครงการบรูณาข้อมลูด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับ
หน่วยงานท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    √   



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

กระบวนงานสร้างคุณค่า  4. กระบวนงานตรวจและคุม้ครองคนหางาน 

21 
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ การตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การตรวจและคุ้มครองคนหางาน 

  √     
 

√    

22 
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ หลักประกันการจดทะเบยีนหางานในประเทศ 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจดัส่งโดยรฐั 

√    √   

23 
พัฒนาฐานข้อมูลผลคดดี้านแรงงาน 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานด้านกฎหมายและคดี กรมการจัดหางาน 

 √    √  

24 
พัฒนาฐานข้อมูลรับเรื่องราวร้องทกุข์  
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การตรวจและคุ้มครองคนหางาน 

 √    √  

25 
พัฒนาฐานข้อมูลรายงานผล 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิารระดับสูง ระยะที่ 1 

 √    √  

26 
พัฒนาฐานข้อมูลส าหรับเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลด้านจัดหางานตา่งประเทศ 
ภายใต้โครงการบรูณาข้อมลูด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับ
หน่วยงานท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    √  

กระบวนงานสร้างคุณค่า  6. กระบวนการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

27 
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศแรงงานต่างด้าวทุกประเภท  
ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมูล ด้านจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน  

 √     √ 
 

  

28 
พัฒนาฐานข้อมูลการจดัเก้บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล e-Form   
ภายใต้โโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 

  √     √   



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

29 
พัฒนาฐานข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียม (e-Payment) 
ภายใต้โโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 

 √    √  

30 
พัฒนาฐานข้อมูลการขอคัด และรบัรองส าเนาเอกสารการอนุญาตท างานจากระบบฐานข้อมลู 
ภายใต้โโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 

 √     √ 

31 
พัฒนาฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารงานแรงงานต่างด้าว (GIS) 
ภายใต้โโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 

 √     √ 

32 
พัฒนาฐานข้อมูลรายงานผล 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิารระดับสูง ระยะที่ 1 

 √    √  

33 
พัฒนาฐานข้อมูลส าหรับเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลด้านจัดหางานในประเทศ 
ภายใต้โครงการบรูณาข้อมลูด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับ
หน่วยงานท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 √    v  

กระบวนงานสนับสนุน 

34 
พัฒนาฐานข้อมูลระบบควบคุมทะเบียนครภุัณฑค์อมพิวเตอร์  
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบควบคุมทะเบียนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559 

 √  √    

35 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการจดัหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 √  √    

36 
พัฒนาฐานข้อมูลระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

  √      √   

    37 
เพิ่มประสิทธิภาพข้อมลูศูนย์ปฏิบตัิการระดับกรม (DOC) 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการตดัสินใจด้านการจัดหางาน 

√ 
 

   √ 
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ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม่ 2558 2559 2560 2561 2562 

38 
พัฒนาฐานข้อมูล KM 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

 √    √  

39 
พัฒนาฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้โครงการพัฒนาและระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

 √    √  

40 
พัฒนาฐานข้อมูลรายงานผล 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิารระดับสูง ระยะที่ 1 

 √    √  

41 
พัฒนาฐานข้อมูลรายงานผล 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิารระดับสูง ระยะที่ 2 

 √     √ 
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ตารางที่  2-6 ภาพรวมข้อมูล (Data Base) ที่คาดว่าจะยกเลิก จ าแนกตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ในระยะเวลา 5 ปี  
(พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ค าชี้แจง 

กระบวนการสร้างคุณค่า   1. กระบวนงานจัดหางานในประเทศ  

1 ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ 
 

คาดว่าจะยกเลิก หลังจากระบบ Smart Job สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถ
ทดแทนระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศได้ ในปี 2561 

2 ข้อมูลระบบการให้บริการจดัหางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

3 ข้อมูลระบบนัดพบแรงงาน แบบ Off Line ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

4 ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดหางานเชิงรุกโครงการมีงานท าน าชุมชนเข็มแข็ง (Off Line Touch) ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

กระบวนการสร้างคุณค่า   2. กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ  

5 ข้อมุลระบบบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ คาดว่าจะยกเลิกในปี 2560 หลังจากพัฒนาระบบจัดหางานต่างประเทศ (e-Labour Bank 
System) ขึ้นมาทดแทน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน 
(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างคุณค่า   3. กระบวนงานแนะแนวอาชีพ 

6 ข้อมูลระบบจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพด้วยตนเอง ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

กระบวนการสร้างคุณค่า   5. กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

7 ข้อมูลระบบบันทึกแบบส ารวจข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาและทหารปลดประจ าการ คาดว่าจะยกเลิกในปี 2560 หลังจากพัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานท า ข้ึนมาทดแทน 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีงานท า 
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมลู ค าชี้แจง 

กระบวนการสร้างคุณค่า   6. กระบวนงานการควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

8 ข้อมูลระบบการอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย คาดว่าจะยกเลิกในปี 2562 หลังจากพัฒนาระบบแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ e-Work Permit 
ยื่นค าขอทุกประเภท และระบบการช าระค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว  
e-Payment ขึ้นมาทดแทน 

9 ข้อมูลระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว คาดว่าจะยกเลิกในปี 2562 หลังจากพัฒนาระบบแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์ e-Work Permit 
ยื่นค าขอทุกประเภท และระบบการช าระค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าว e-
Payment ขึ้นมาทดแทน 

กระบวนการสนับสนนุ    

10 ข้อมูลระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency) ปัจจุบันไมไ่ดม้ีการใข้งาน 

11 ข้อมูลระบบเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร (ตาม พรบ ข้อมูลข่าวสารฯ) กรมการจัดหางาน ปรับปรุงโดยควบรวมไว้ใน ระบบ Web Portal กรมการจัดหางาน    
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2.4 การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก (Data Exchange) 
จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก (Data Exchange) ดังแสดงในภาพที่ 2-6 ที่น ามาใช้

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการปรับปรุงและพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
(Data Exchange)  และกรอบระยะเวลา ดังแสดงในตารางที่ 2-7 และ 2-8 ตามล าดับ 
ตารางที่ 2-7 ภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก (Data Exchange) จ าแนกตามกระบวนการสร้าง
คุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่
กระบวนงานสร้างคุณค่า/กระบวนงาน

สนับสนุน 
ข้อมูลที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมลู /

ฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลที่รับการเชื่อมโยงจาก 
ฐานข้อมูลกระบวนงานอืน่ ๆ 

ข้อมลูที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
กรมการจัดหางาน 

1 กระบวนการจดัหางานในประเทศ 1. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
2. ข้อมูลคนหางาน/ลูกจ้าง/ผู้ขึ้นทะเบียน

ว่างงาน 
3. ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง 
4. ข้อมูลการรายงานผล 

 

กระบวนงานแนะแนวอาชีพ 
- ข้อมูลแนะแนวอาชีพ 

กระบวนตรวจและคุ้มครองคนหางน 
  -  ข้อมูลบริษัทจัดหางานใน

ประเทศ 
ฐานข้อมูลรหสัมาตรฐาน 
  -  รหัสอาชีพ 

- รหัสประเภทอุตสาหกรรม, 
- รหัสวุฒิการศึกษา 

1.  กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ  
- ข้อมูลคนพิการที่ต้องการมีงานท า 
2.  กรมการปกครอง 
- ข้อมูลการตรวจสถานะข้อมูลเลขประจ าตัว
ประชาชน 
3.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ข้อมูลการตรวจสอบเลขนิติบุคคลของสถาน
ประกอบการ  

2 กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ 1. ข้อมูลผู้ประสงค์จะเดินทางไป
ท างานต่างประเทศ 

2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 

กระบวนงานแนะแนวอาชีพ 
- ข้อมูลแนะแนวอาชีพ 

กระบวนตรวจและคุ้มครองคนหางน 

1.  กรมการปกครอง 
- ข้อมูลการตรวจสถานะข้อมูลเลขประจ าตั ว
ประชาชน 
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ล าดับที ่
กระบวนงานสร้างคุณค่า/กระบวนงาน

สนับสนุน 
ข้อมูลที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมลู /

ฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลที่รับการเชื่อมโยงจาก 
ฐานข้อมูลกระบวนงานอืน่ ๆ 

ข้อมลูที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
กรมการจัดหางาน 

ประเทศปลายทาง 
3. ข้อมูลทะเบียนบริษัทจัดหางาน

เอกชน 
4. ข้อมูลแรงงานไปท างานต่างประเทศ 
5. ข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางกลับ

จากต่างประเทศ 
6. ข้อมูลการรายงานผล MIS 
7. ข้อมูล Black List, Watch List ลูก

จ้าง,นายจ้าง,บริษัทจัดหางาน
เอกชน 

  -  ข้อมูลบริษัทจัดหางานใน
ประเทศ 
ฐานข้อมลูรหสัมาตรฐาน 
  -  รหัสอาชีพ 

- รหัสประเภทอุตสาหกรรม, 
- รหัสวุฒิการศึกษา 

กระบวนงานจัดหางานในประเทศ 
    - ต าแหน่งงานว่าง 

 

2.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ข้อมูลการตรวจสอบเลขนิติบุคคลของสถาน
ประกอบการ  
3.  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
- ข้อมูลแรงงานเดินทางกลับจากต่างประเทศ 
4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ข้อมูลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
5. สถานพยาบาลที่ให้บริการแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศ 
- ข้อมูลการตรวจโรค 
6. ประเทศเกาหลี 
- ข้อมูลแรงงานไทยไปท างานทีป่ระเทศเกาหลี 

3 กระบวนงานแนะแนวอาชีพ 1. ข้อมูลแนะแนวอาชีพ  
2. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ในการส่งเสรมิ

การมีงานท า 
3. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
4. ข้อมูลต าแหน่งงาน 

กระบวนงานจัดหางานในประเทศ 
 - ต าแหน่งงานว่าง 
กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ 
 - ต าแหน่งงานท่ีต้องการใน
ต่างประเทศ 
 

1.  กรมการปกครอง 
- ข้อมูลการตรวจสถานะข้อมูลเลขประจ าตัว
ประชาชน 
2.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ข้อมูลการตรวจสอบเลขนิติบุคคลของสถาน
ประกอบการ  
3.  ส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 63 

ล าดับที ่
กระบวนงานสร้างคุณค่า/กระบวนงาน

สนับสนุน 
ข้อมูลที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมลู /

ฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลที่รับการเชื่อมโยงจาก 
ฐานข้อมูลกระบวนงานอืน่ ๆ 

ข้อมลูที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
กรมการจัดหางาน 

- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 
4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

 - ข้อมูลคนพิการ 
5. กรมส่งเสริการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
 - ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน 
6.  กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
- ข้อมูลกลุ่มสมาชิก OTOP 

4 กระบวนงานการตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน 

1. ข้อมูลบริษัทจัดหางานเอกชน 
2. ข้อมูล Black list, Watch List 
3. ข้อมูลการรายงานผลการ

บริหารงาน (MIS) 
 

กระบวนงานจัดหางานในประเทศ 
- ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
- ข้อมูลลูกจ้าง 
- ข้อมูลการจ้างงาน 
กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ 
- ข้อมูลแรงงานท่ีท างานต่างประเทศ 
- ข้อมูลนายหน้าจัดหางาน (บริษทั
จัดหางานเอกชน) 
- ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการใน

1.  กรมการปกครอง 
- ข้อมูลการตรวจสถานะข้อมูลเลขประจ าตัว
ประชาชน 
2.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ข้อมูลการตรวจสอบเลขนิติบุคคลของสถาน
ประกอบการ  
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ล าดับที ่
กระบวนงานสร้างคุณค่า/กระบวนงาน

สนับสนุน 
ข้อมูลที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมลู /

ฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลที่รับการเชื่อมโยงจาก 
ฐานข้อมูลกระบวนงานอืน่ ๆ 

ข้อมลูที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
กรมการจัดหางาน 

ต่างประเทศ 
- ข้อมูลการจ้างงานในต่างประเทศ 
กระบวนงาน การควบคุมและจัดระบบ
การท างานของคนต่างด้าว 
- ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 
- ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
- ข้อมูลการจ้างงาน 
กระบวนการสนับสนุน 
- ข้อมูลติดตามสถานะผลคดีด้านแรงงาน 
จากระบบงานด้านกฎหมาย 

5 กระบวนงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน 

1. การผลิตและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 

2. การจัดท างานวิจัย 
3. การจัดท ารายงานการวิเคราะห์

สถานการณ์ตลาดแรงงาน 

ทุกกระบวนงาน 
 - ข้อมูลการรายงานสารสนเทศเพือ่
การบริหาร (MIS)  
- ข้อมูลการรายงานสารสนเทศเพื่อ
ผู้บริหารระดัสูง (EIS)  

 

6 กระบวนงาน การควบคุมและจัดระบบ
การท างานของคนต่างด้าว 
 
 

1. ข้อมูลการรายงานผลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) 

2. รายงานสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร
ระดับสูง (EIS) 

กระบวนงานจัดหางานในประเทศ 
- ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
กระบวนงานส่งเสริมการมีงานท า 
- ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 

1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) 

  - ข้อมูลคนต่างด้าวแบบมฝีีมือ 
2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ล าดับที ่
กระบวนงานสร้างคุณค่า/กระบวนงาน

สนับสนุน 
ข้อมูลที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมลู /

ฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลที่รับการเชื่อมโยงจาก 
ฐานข้อมูลกระบวนงานอืน่ ๆ 

ข้อมลูที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
กรมการจัดหางาน 

 กระบวนงาน การควบคุมและ
จัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 
- ข้อมูลสมาชิกองทุนเพื่อการส่งคน
ต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
 

1.1.1)  

  - ข้อมูลคนต่างด้าวแบบมฝีีมือ 
3. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต,ิ 

  - ข้อมูลคนต่างด้าวแบบมฝีีมือ 
4. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 - ข้อมูลคนต่างด้าวแบบมฝีีมือ 
5. กรมเจ้าท่า,กรมประมง 
- เรือประมง, แรงงานประมง 
6. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 

  - ข้อมูลคนต่างด้าว การเดินทางเข้า-ออก 
7. กระทรวงการต่างประเทศ,  

  - ข้อมูลคนต่างด้าว 
8. สถานฑูต,กงศุลฯ 

  - ข้อมูลคนต่างด้าว 
 
9. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 - ข้อมูลคนต่างด้าว 
10. ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ 

  - ข้อมูลคนต่างด้าว 
11. GISTDA 
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ล าดับที ่
กระบวนงานสร้างคุณค่า/กระบวนงาน

สนับสนุน 
ข้อมูลที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมลู /

ฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลที่รับการเชื่อมโยงจาก 
ฐานข้อมูลกระบวนงานอืน่ ๆ 

ข้อมลูที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
กรมการจัดหางาน 

- ข้อมูลภูมิศาสตร์ พิกัดพื้นท่ี 
12. EGA 
- ใช้บริการ Cloud, service ต่างๆ 

7 กระบวนงานสนับสนุน 
 

ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
ระบบหลัก ๆ ดังนี ้
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบบรหิารงานอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Office) 
ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
ระบบ Web Portal กรมการจัดหางาน 
ระบบทะเบยีนจัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์
ระบบงาน KM 
ระบบบรหิารจดัการด้านกฎหมายและคดี  
- ข้อมูลการรายงานสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS)  
- ข้อมูลการรายงานสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
ระดสัูง (EIS)  
 

 1.  กรมการปกครอง 
- ข้อมูลการตรวจสถานะข้อมูลเลขประจ าตัว
ประชาชน 
2.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ข้อมูลการตรวจสอบเลขนิติบุคคลของสถาน
ประกอบการ  
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ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 67 

ตารางที่ 2-8 ภรอบระยะแวลาการพัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก (Data Exchange) จ าแนกตาม
กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

  กระบวนงานจัดหางานในประเทศ               

1 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพคนพิการแห่งชาติ ด้วย
ข้อมูลคนพิการที่ต้องการมีงานท า  

√     
  

√   

  กระบวนงานจัดหางานต่างประเทศ               

2 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ดว้ยข้อมูลแรงงานไทยเดินทาง
กลับจากต่างประเทศ ข้อมลู Back List, Watch List 

  √     √   

3 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด้วยข้อมูลการตรวจสอบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรรม 

  √   
 

 √   

4 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับสถานพยาบาลที่ให้บริการแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศ ด้วยข้อมูลการตรวจสภาพรา่งกาย 

  √   
 

 √   

5 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยข้อมูลการส่งแรงงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมฝีกฝีมือ 

  √   
 

  √    

  กระบวนงานแนะแนวอาชีพ              

6 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยข้อมลูนักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 

  √   
 

√ 
 

  



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

   หน้า 68 

ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

7 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ กรมส่งเสริการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วย 
ข้อมูลวิสาหกจิชุมชน 

 √    √  

8 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้วย ข้อมูลกลุ่ม
สมาชิก OTOP 

 √    √  

  กระบวนงานควบคุมและจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว               

9 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ด้วยข้อมูลการเข้า – ออก ของแรงงานต่างด้าว และข้อมูล Back List, Watch List 

 √   √   

10 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยข้อมูลการตรวจสุขภาพ  √   √   

11 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ กรมเจ้าท่า  ด้วยข้อมูลเรือประมง และแรงงานประมง  √   √   

12 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ กรมประมง  ด้วยข้อมลูเรือประมง และแรงงานประมง  √   √   

13 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ กองทัพเรือ  ด้วยข้อมูลเรือประมง และแรงงานประมง  √   √   

14 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม ด้วยข้อมูล แรงงานต่างด้าวแบบมฝีีมือ 

 √   √   

15 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ด้วยข้อมูล 
แรงงานต่างด้าวแบบมฝีีมือ 

 √   √   
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ล าดับที ่ กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนนุ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

16 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ด้วยข้อมูล แรงงานต่าง
ด้าวแบบมีฝมีือ 

 √   √   

17 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ ส านักข่าวกรอง ด้วยข้อมลู แรงงานต่างด้าว  √   √   

18 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ กระทรวงตา่งประเทศ (สถานฑูต, กงสุล) ด้วยข้อมลู 
แรงงานต่างด้าว 

 √   √   

19 
โครงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
(GISTDA) ด้วยข้อมลูภูมศิาสตรส์ารสนเทศ 

  √     √    
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2.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความม่ันคงปลอดภัย (Security) 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure) และความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-7 ที่น ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ซึ่ง
สามารถสรุปรายละเอียดการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความม่ันคงปลอดภัย 
(Security) และกรอบระยะเวลา ดังแสดงในตารางที่ 2-9 และ 2-10 ตามล าดับ 

Windows

O
S

&
 S

of
tw

ar
e

H
ar

dw
ar

e
(C

lie
nt

)
H

ar
dw

ar
e

(S
er

ve
r)

Se
cu

rit
y/

Po
lic

y
N

et
w

or
k

Lo
ca

tio
n

Windows Server

Solaris Redhat Debian

Microsoft SQL

Oracle

Apache+MySQL

DB2 Delphi

Anti Virus

Personal Computer PrinteriPadNotebook Scanner UPS

App server

Web Server

DB Server

E-mail Server

File Server

DNS Server

Web Server

Anti Virus Server

Backup System Server

Data Center, Bangkok Backup Data Center, Chonburi

Internet Link Wired LAN SSL VPN MPLS

Acer IDS

Fortinet Firewall & Log Server

Bluecoats Proxy

Network Security Gateway

Server Load Balance SAN Switch

VLAN Wireless LAN

Log Server

Standard & Regulation

LDAP Server

AD Server Network 
Management ServerBackup Server

Print Server

DOE Infrastructure & Security

                                              

Network Device

Cloud Computing, EGA

 
ภาพที่  2-7 แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกรมการจัดหางาน ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความม่ันคงปลอดภัย (Security) 
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ตารางที่  2 -9 ภาพรวมการพัฒ นาและปรับปรุ งโครงสร้างพื้ น ฐาน  ( Infrastructure) และความ ม่ันคงปลอดภั ย  (Security) ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ รายการ รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองข้อมูล 
(Backup Server) 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองข้อมูล (Backup Server) ท าหน้าที่บริหาร
จัดการการส ารองข้อมูลของกรมการจัดหางาน และการด าเนินการส่งข้อมูบ
ไปส ารองข้อมูลทีศู่นย์ส ารองข้อมูล จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะช่วยท าให้การส ารอง
ข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบบันทึกการท างานย้อนหลังได้ 
แต่ เนื่องจากข้อมูลของกรมการจัดหางานมีปริมาณมาก ท าให้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองข้อมูลที่มีอยู่เดิม ไม่สามารถรองรับการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตลอดเวลา 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต ้
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบiส ารองข้อมูล (Data 
Backup) กรมการจัดหางาน 
 

2 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสบืคน้ข้อมูล
บุคคล (LDAP Server) 

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสืบค้นข้อมูล (LDAP Server) ท าหน้าที่
สืบค้นข้อมูลบุคคลที่ถูดจัดเก็บไว้ ท าให้สะดวก และรวดเร็วในการตรวจสอบ
ตัวบุคคล เช่น สิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลของบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ระบบ
ดังกล่าวยังสามารถรองรับการก าหนดสิทธ์ของผู้ใช้งานได้ (Acess Control) 
ในปัจจุบันกรมการจัดหางานยังไม่มีการน าระบบนี้มาใช้งาน 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการเพิม่ประสิทธิระบบการสบืค้นข้อมูล (LADP) 
กรมการจดัหางาน 
 

3 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหาร
จัดการเครื่องพิมพ ์(Print Server) 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบรหิารจดัการเครื่องพิมพ์ (Print Server) ท าหน้าที่
ดูแล และควบคุมการพิมพ์เอกสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมี
สาย และไร้สาย ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว และท าให้การใช้งาน
เครื่องพิมพ์เกิดประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบันกรมการจัดหางานยังไม่มีการน า
ระบบนี้มาใช้งาน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการจดัหาระบบบรหิารจดัการเครื่องพิมพ ์(Print 
Server) 
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ล าดับที ่ รายการ รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

4 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Network Management Server) 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network 
Management Server) ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การท างาน
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ปริมาณการจารจร และความผิดปกติ
ของระบบเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยท าให้ในการก าหนดนโยบาย 
และวางแผนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ในปัจจุบัน
กรมการจัดหางานยังไม่มีการน าระบบนี้มาใช้งาน 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต ้
โครงการจดัหาระบบบรหิารจดัการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์(Network Management Server) 
 

ระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security) 

5 ระบบรักษาความปลอดภัยเคอมพิวเตอร์และ
ครือข่าย (Fortinet Firewall) 

ระบบรักษาความปลอดภัยเคอมพิวเตอร์และครือข่าย (Fortinet Firewall) 
ท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่รับส่งบนระบบเครือข่ายทั้งที่มาจากภายในและ
ภายนอก เพื่อป้องกันผู้บุกรุกไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย และข้อมูลของกรมการจัดหางานได้ ในปัจจุบันข้อมูลที่รับส่งผ่าน
ระบบเครือข่ายของกรมการจัดหางานมีปริมาณมาก ท าให้อุปกรณ์ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ 
โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) 
 

6 ระบบการจัดเก็บข้อมลูการจารจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log Server) 

ระบบการจัดเก็บข้อมลูการจารจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Server) ท า
หน้าท่ีจัดเก็บข้อมลูของผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตาม 
พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใน
ปัจจุบันระบบดังกล่าวของกรมการจัดหางานเป็นฟังก์ชันหนึ่งในการ
ท างานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลท าให้
ระบบรักษาความปลอดภัยท างานได้ไม่เดม็ประสิทธิภาพ เมื่ออุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยมีปัญหา การจัดเก็บข้อมลูการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ก็ต้องหยดุการท างานด้วย 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต ้
โครงการจดัหาระบบเจดัเก็บข้อมลูการจารจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log Server) 
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ล าดับที ่ รายการ รายละเอียด ลักษณะการพัฒนา และโครงการ 

7 การจัดท ามาตรฐาน และแนวปฏบิัติด้านความ
มั่นคงปลอดภยั (Standard & Regulation) 

การจัดท ามาตรฐาน และแนวปฏบิัติด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Standard & Regulation) อาทิเช่น ISO/IEC27001, ITIL และ COBIT 
เป็นต้น เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยใหม้คีวาม
น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎหมายทีก าหนดไว ้

เป็นการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ไอที ตามมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2559 – 2562 

ระบบเครือข่าย (Network) 

8 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้
งานระบบเครือข่าย และอุปกรณ์แบบไรส้าย รวมทั้งลดต้นทุนการติดตั้ง
สายสญัญาณ (Wired LAN) 

เป็นการพัฒนาใหม่ ปีงบประมาณ 2560 - 2562 ภายใต ้
โครงการขยายระบบเครือข่ายภายในเป็นแบบไรส้าย 
(Wireless LAN) เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ระยะที่ 1,, 2 
และ 3 
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ตารางที่  2-10 ภรอบระยะแวลาการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure) และความม่ันคงปลอดภัย (Security) ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 

ล าดับที ่ รายการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

 
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)               

1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองข้อมูล (Backup Server) √    √   
2 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสบืค้นข้อมูลบุคคล (LDAP Server) √     √  
3 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหารจดัการเครื่องพิมพ์ (Print Server)  √    √  

4 
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่บ่ายบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Network 
Management Server) 

 √   √   

 ระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security) และ มาตรฐาน (Standard & Regulation)               
5 ระบบรักษาความปลอดภัยเคอมพวิเตอร์และครือข่าย (Fortinet Firewall) √    √   
6 ระบบการจัดเก็บข้อมลูการจารจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Server)  √    √  
7 การจัดท ามาตรฐาน และแนวปฏบิัติด้านความมั่นคงปลอดภัย (Standard & Regulation)  √  √ √ √ √ 
 ระบบเครือข่าย (Network)        
8 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) √    √ √ √ 
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บทท่ี 3 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตรท์ี่ 1 
 
3.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 
เนื่องจากกรมการจัดหางานได้จัดท าคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 
ซึ่งประกอบด้วยรายการที่ให้บริการประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราการ พ .ศ. 2558 แต่อย่างไรก็
ตามรายการบริการส่วนใหญ่ในกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมการจัดหางานยังไม่เป็นบริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามที่ พรบ. ก าหนดไว้ อีกทั้งยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา ตามที่ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดไว้ นอกจากนี้ระบบงานในกระบวนการ
สนับสนุนก็ไม่สามารถท างานสัมพันธ์กันได้ เพราะระบบงานบางส่วนมาจากหน่วยงานภาครัฐภายนอก อาทิเช่น 
ระบบงานด้านบุคลากร (DPIS) และระบบงานด้านงบประมาณ (GFMIS) เป็นต้น ซึ่งท าให้กรมการจัดหางานไม่
สามารเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรได้อย่างครบวงจร ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ได้ประกาศไว้ในคู่มือ
ประชาชน 

 

3.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายของกรมการจัดหางานว่าด้าวยเรื่อง พระราชบัญญัติอ านวย

ความสะดวก พ.ศ. 2558 

2) เพ่ืออ านวยความสะดวกในกาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

3) เพ่ือลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

4) เพ่ือลดต้นทุนในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

5) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
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3.3 เป้าหมาย 
กรมการจัดหางานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี และทุกเวลา รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

 

3.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) กรมการจัดหางานสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 ได้อย่าง

ถูกต้อง และครบถ้วน 
2) กรมการจัดหางานมีการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี และทุก

เวลา 
3) กรมการจัดหางานสามารถลดต้นทุนการให้บริการแก่ประชาชน 

4) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมการจัดหางาน 

 

3.5 ขอบเขตงานโดยสังเขป 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สามารถสรุปกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินการได้ ดังนี้  

1) การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

2) การจัดท าโครงการในการของบประมาณ 

3) การจัดท าข้อก าหนดผู้ว่าจ้าง (TOR) 

4) การจัดซื้อจัดจ้าง 

5) การด าเนินงานของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด (Detailed Implementation Plan) 

 การออกแบบในการจัดท าระบบ Conceptual Design 

 การออกแบบในการจัดท าระบบโดยรายละเอียด (Detailed Design) 

 การพัฒนา และจัดสร้างระบบ (Development) 

 การจัดท าแผน และทดสอบระบบ (System Test Plan Development) 
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 การหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส าหรับพัฒนาระบบ พร้อม
ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด (ถ้ามี) 

 การจัดท าแผน และโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ (Data Migration) 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติส าหรับการใช้ระบบ (Training) 

 การจัดท าแผน และการน าระบบไปใช้งานจริง (System Roll Out Plan Development) 
พร้อมการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (ถ้ามี) 

 การสนับสนุนภายหลังการน าระบบไปปฏิบัติงาน (Service / Maintenance Agreement) 

6) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 

3.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1) จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

2) กรมการจัดหางานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการ)ฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

3) กรมการจัดหางานมีระบบบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดร็ว ทุกท่ี และทุกเวลา 

4) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 
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3.7 ภาพรวมแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 

เพื่อจัดท าระบบงานบริการอิเล็กทรอนิกส์
ทุกรายการบริการของกรมการจัดหางาน 
ที่ประกาศตามพระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

ร้อยละของจ านวนระบบ
บริการ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความ
สะดวก พ.ศ. 2558 ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนระบบ
บริการ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบระบบ
บริการ 

20,000,000 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการเข้าถึงบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

2 โครงการเพิม่ประสิทธภาพศูนย์บรกิาร 
(Kios) 

 

เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการจัดหางาน
ของรัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่และบริการ
ส่งเสริมการมีงานท าอย่างครบวงจร เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ ใช้บริการ 

1. จ านวนโครงการพัฒนา
และปรับปรุงช่องทางในการ
เข้าถึงบริการแบบเบด็เสร็จ 
(One Stop Service) 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ

1. อย่างน้อย 1 
โครงการต่อปี 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการช่องทางใน
การเข้าถึงบริการแบบ

1. กองพัฒนาระบบ
บริการจดัหางาน 

2. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

5,000,000 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ใช้บริการช่องทางในการ
เข้าถึงบริการแบบเบด็เสร็จ 
(One Stop Service) 

เบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) อยู่ในระดับ
ดีมาก (มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 

กรมการจดัหางาน 

3 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการจดัหา
งาน ตามมาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาเว็บไซต ์เผยแพร่ข้อมูล การ
ให้บริการของกรมการจัดหางาน ให้บริการ
ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบยีบ เกี่ยวกับการ
ท างานของแรงงานในประเทศไทย และ
แรงงานไทยที่ประสงคไ์ปท างานต่างประเทศ 
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Services) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และรองรับการท างานได้หลายภาษา 

จ านวนโครงการที่พัฒนา อย่างน้อย 1 โครงการ 1. ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศการ
บริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ  

2. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

4,000,000 

4 โครงการขยายศูนย์บริการจดัหางานเพื่อ
คนไทย (Smart Job Center) 

เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการจดัหางาน
ในประเทศให้สามารถทัดเทียมภาคเอกชน 
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีอย่างเท่าเทียม
กันจากทุกหน่วยงานของกรมการจัดหางาน 
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการจัดหางานของ
รัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้รับบริการ

1. จ านวนหน่วยบรกิารของ
กรมการจดัหางาน ไดร้ับการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการจัดหางานในประเทศ 

2. ร้อยละของประชาชน

1. อย่างน้อย 40 แห่ง 
ของหน่วยบริการ 

2. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 78 
ของประชาชน
ผู้รับบริการส่งเสริมการ

กองพัฒนาระบบ
บริการจดัหางาน 

38,289,300 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่งเสริมการมีงานท าอย่างครบวงจร เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ ใช้บริการ 
โดยการพัฒนากระบวนการส่งเสริม
การมีงานท าและกระบวนการจดัหางาน 

ผู้รับบริการส่งเสริมการมีงาน
ท าได้ท างาน (ที่ได้รับการส่งตัว
และไปพบนายจ้าง)   

3. ร้อยละผู้ใช้บริการไดร้ับ
ความพึงพอใจ 

มีงานท าได้ท างาน (ที่
ไดร้ับการส่งตัวและไป
พบนายจา้ง)   

3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ผู้ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

5 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมี
ความมั่นคงปลอดภัย 

เพือ่พัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมีความ
มั่นคงปลอดภยั รองรับการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 
2558 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ร้อยละของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวรด์้าน
การด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความ
สะดวก พ.ศ. 2558 ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

10,000,000 
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3.8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จ าแนกปีท่ีด าเนินการ 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 √    √ √ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการเข้าถึงบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

2 โครงการเพิ่มประสิทธภาพศูนย์บริการ (Kios) √     √ √ 

3 โครงการพัฒนาเว๊บไซต์กรมการจดัหางาน ตามมาตรฐานเว๊บไซต์ภาครัฐ เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 √  √    

4 โครงการขยายศูนย์บริการจดัหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 
ประกอบด้วย 

 √  √ √   

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย 

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมีความ
มั่นคงปลอดภัย 

√     √ √ 
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บทท่ี 4 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 
4.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล และมีความ
มั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563  เนื่องจากกรมการจัดหางานมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปด้วย 
อาทิเช่น การใช้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ และการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านอิเทอร์เน็ต เป็นต้น อีกทั้ง
นโยบายรัฐบาลในยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบของบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็น
ธรรม รวมทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษ ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

 

4.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้กรมการจัดหางานมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2) เพ่ือให้การบริการของกรมการจัดหางานแก่ผู้ใช้บริการมีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และ
เป็นธรรม 

3) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการกรมการจัดหางานได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

4) เพ่ือยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 

5) เพ่ือลดต้นทุนการใช้กระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

6) เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
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4.3 เป้าหมาย 
กรมการจัดหางานมีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท า

ธุรกรรมอิเล็กทรอกนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 

4.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) กรมการจัดหางานมีข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2) กรมการจัดหางานสามารถให้บริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม 
3) กรมการจัดหางานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้งช่วยลดการใช้

กระดาษ 
4) สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 
4.5 ขอบเขตงานโดยสังเขป 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สามารถสรุปกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินการได้ ดังนี้  

1) การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

2) การจัดท าโครงการในการของบประมาณ 

3) การจัดท าข้อก าหนดผู้ว่าจ้าง (TOR) 

4) การจัดซื้อจัดจ้าง 

5) การด าเนินงานของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด (Detailed Implementation Plan) 

 การออกแบบในการจัดท าระบบ Conceptual Design 

 การออกแบบในการจัดท าระบบโดยรายละเอียด (Detailed Design) 

 การพัฒนา และจัดสร้างระบบ (Development) 

 การจัดท าแผน และทดสอบระบบ (System Test Plan Development) 

 การหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส าหรับพัฒนาระบบ พร้อม



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า 84 

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด (ถ้ามี) 

 การจัดท าแผน และโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ (Data Migration) 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติส าหรับการใช้ระบบ (Training) 

 การจัดท าแผน และการน าระบบไปใช้งานจริง (System Roll Out Plan Development) 
พร้อมการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (ถ้ามี) 

 การสนับสนุนภายหลังการน าระบบไปปฏิบัติงาน (Service / Maintenance Agreement) 

6) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 

4.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

2) กรมการจัดหางานมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

3) กรมการจัดหางานมีระบบบริการที่สะดวก และรวดเร็ว 

4) กรมการจัดหางานสามารถลดการใช้กระดาษ 

5) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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4.7 ภาพรวมแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ข้อมูล ด้านจัดหางาน การแนะแนว
อาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

เพื่อพัฒนาและยกระดับคณุภาพข้อมูล 
ด้านจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และ
การคุ้มครองคนหางาน 

ร้อยละของจ านวน
ฐานข้อมูลได้รับการพัฒนา
และยกระดับคณุภาพตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนฐานข้อมูลไดร้ับการ
พั ฒ น าและยกระดั บ
คุณภาพตามแผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2.หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

9,000,000 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักและสนับสนุน เพ่ือน าไปสู่การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) 
2 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบ

สารสนเทศหลักและสนับสนุน เพือ่
น าไปสู่การประมวลผลแบบคลาวด์
คอมพิวติง (Cloud Computing) 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศหลักและสนับสนุน เพือ่
น าไปสู่การประมวลผลแบบคลาวด์
คอมพิวติง (Cloud Computing) 

ร้อยละของจ านวนระบบ
สารสนเทศหลักและ
สนับสนุน เพ่ือน าไปสู่การ
ประมวลผลแบบคลาวด์
คอมพิวติง (Cloud 
Computing) ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนระบบ
สารสนเทศหลักและ
สนับสนุน เพื่อน าไปสู่การ
ประมวลผลแบบคลาวด์
คอมพิวติง (Cloud 
Computing) ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงตาม
แผนงาน 

1. ศู น ย์ บ ริ ห า ร
คอมพิวเตอร์ 

2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศริ
หารคอมพิวเตอร์ 

2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ 

20,000,000 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาและขยายระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

3 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

เพื่อโครงการพัฒนาและปรบัปรุวระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

ร้อยละของจ านวนระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Service) ที่ได้รับการพัฒนา
และขยายตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) ได้รับการ
พัฒนาและขยายตาม
แผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงาน
เจ้าของระบบ
สารสนเทศ 

116,989,300 

4 โครงการยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปสู่การบริการแบบ Mobile Paltform 

เพื่อยกระดับบริการอเิล็กทรอนิกส ์ไปสู่
การบริการแบบ Mobile Paltform 

ร้อยละของจ านวนระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Service) ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับสู่การ
บริการแบบ Mobile 
Paltform ตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Service) ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับสู่
การบริการแบบ Mobile 
Paltform ตามแผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงาน
เจ้าของระบบ
สารสนเทศ 

20,000,000 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ รองรบั ร้อยละของจ านวนระบบ
สารสนเทศ เพื่อการท า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนระบบ

1. ศูนย์บริหาร 35,000,000 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รองรับการท าธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนงาน 

สารสนเทศ เพื่อการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนงาน 

 

คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงาน
เจ้าของระบบ
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

6 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมี
ความมั่นคงปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมี
ความมั่นคงปลอดภัย 

ร้อยละของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์
ด้านการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์
ด้านการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รบัการ
พัฒนาและปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

20,520,000 
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4.8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จ าแนกปีท่ีด าเนินการ 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมูล ด้านจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ 
และการคุ้มครองคนหางาน 

       

 1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมลู ด้านจดัหางาน การแนะแนว
อาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

 √   √   

 1.2 โครงการจัดหาที่ปรึกษา ส าหรับการก ากับดูแล และให้ค าแนะน าการพัฒนา
และยกระดับคณุภาพข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

 √   √   

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักและสนับสนุน เพ่ือน าไปสู่การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) 

2 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศหลักและสนับสนุน เพื่อน าไปสู่
การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพวิติง (Cloud Computing) 

√     √ √ 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาและขยายระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

3 โครงการพัฒนาและปรบัปรุวระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ประกอบด้วย 

       

 3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) 
เพื่อคนหางานไปท างานต่างประเทศ 

 √  √    

 3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรับสมัครการจัดส่งโดยรัฐ  √   √   

 3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจและคุม้ครองคนหางาน  √    √  

 3.4 โครงการส่งเสริมการมีงานท า  √   √   

 3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 

 √   √   

 3.6 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าระบบสารสนเทศต้นแบบ Prototype การ
เชื่อมโยงแรงงานต่างด้าวจากศูนยป์ระสานการบริการดา้นการลงทุนกับกรมการ
จัดหางาน 

 √  √    
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

 3.7 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

 √    √  

 3.8 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานด้านกฎหมายและคดี กรมการจัดหางาน  √    √  

 3.9 โครงการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  √    √  

 3.10 โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  √    √  

 3.11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศนูย์ปฏิบัติการ (DOC) √    √   

 3.12 โครงการพัฒนาระบบควบคมุทะเบียนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ปงีบประมาณ 
2559 

 √  √    

4 โครงการยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การบริการแบบ Mobile Paltform        

 4.1 โครงการจัดท าระบบรายงานผลการตรวจและคุ้มครองแรงงานผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) 

 √    √  

 4.2 โครงการจัดท าระบบตดิตามผลจากการส่งเสริมการมีงานท าผา่น  √     √ 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์        

 5.1 โครงการระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อ
คนหางานไปท างานต่างประเทศ ระยะที่ 2 

 √    √  

 5.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 

 √    √  

 5.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 

 √     √ 

กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

6 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมีความ
มั่นคงปลอดภยั  

√    √ √ √ 
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บทท่ี 5 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตรท์ี่ 3 
 
5.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดบูรณาการข้อมูล
กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ (ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 เนื่องจากข้อมูล 
และข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์หร ทั้งในส่วนของการให้บริการ และการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญของผู้บริหารระดับสูง ในปัจจุบัน
กรมการจัดหางานมีข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางานที่หลากหลายมิติ 
แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมการจัดหางานได้
อย่างครบถ้วน รวมทั้งความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) เป็นต้น 

 

5.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับฐานข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ทั้งหน่วยงาน

ภายใน และหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกรมการจัดหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความถูกต้อง ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ประชาชน สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน 

 

5.3 เป้าหมาย 
กรมการจัดหางานมีข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการและการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางานได้อย่างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท้ังภายในกรมการจัดหางาน และหน่วยงานนอกอย่างเป็นรูปธรรม 
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5.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) กรมการจัดหางานมีข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางานที่

ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) หน่วยงานต่างๆ สามารถน าข้อมูลของกรมการจัดหางานไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวิเคราะห์ การ

วางแผน และการก าหนดนโยบายได้อย่างถูกต้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

3) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางานของกรมการจัดหางาน 

 
5.5 ขอบเขตงานโดยสังเขป 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สามารถสรุปกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินการได้ ดังนี้  

1) การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

2) การจัดท าโครงการในการของบประมาณ 

3) การจัดท าข้อก าหนดผู้ว่าจ้าง (TOR) 

4) การจัดซื้อจัดจ้าง 

5) การด าเนินงานของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด (Detailed Implementation Plan) 

 การออกแบบในการจัดท าระบบ Conceptual Design 

 การออกแบบในการจัดท าระบบโดยรายละเอียด (Detailed Design) 

 การพัฒนา และจัดสร้างระบบ (Development) 

 การจัดท าแผน และทดสอบระบบ (System Test Plan Development) 

 การหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส าหรับพัฒนาระบบ พร้อม
ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด (ถ้ามี) 

 การจัดท าแผน และโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ (Data Migration) 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติส าหรับการใช้ระบบ (Training) 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า 94 

 การจัดท าแผน และการน าระบบไปใช้งานจริง (System Roll Out Plan Development) 
พร้อมการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (ถ้ามี) 

 การสนับสนุนภายหลังการน าระบบไปปฏิบัติงาน (Service / Maintenance Agreement) 

6) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

7) การทบทวน และปรับปรุงแผนงาน 

 

5.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
2) กรมการจัดหางานมีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3) กรมการจัดหางานมีระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Center) 

4) กรมการจัดหางานมีมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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5.7 ภาพรวมแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

1 โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน 
การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครอง
คนหางาน กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง และ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับหน่วยงาน
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

1. จ านวนโครงการ
แลกเปลีย่นเชื่อมโยงข้อมลู 
เพื่อบริการจดัหางาน การ
แนะแนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางาน 

2. จ านวนหน่วยงานที่มีการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลู
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

1. อย่างน้อย 1 
โครงการต่อปี 

2. อย่างน้อย 1 
หน่วยงานต่อปี 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมลู 

4,500,000 

2 โครงการบรูณาการข้อมลูกับศูนยข์้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Center) 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง และ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูกับศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Center) 

มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมลูภาครัฐ 
(Government Data 
Center) 

 

มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมลู
ภาครัฐ 
(Government Data 
Center) 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมลู 

5,000,000 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

3 โโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อบูรณา
การข้อมูล รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อบูรณาการ
ข้อมูล รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย 

ร้อยละของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวรด์้าน
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ข้อมูลได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านการ
แลกเปลีย่นเชื่อมโยง
ข้อมูลได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

10,000,000 
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5.8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จ าแนกปีท่ีด าเนินการ 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

1 โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครอง
คนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วย 

       

 1.1 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพคน
พิการแห่งชาติ ด้วยข้อมูลคนพิการที่ต้องการมีงานท า 

√     √  

 1.2 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด้วยข้อมูลการเข้า – ออก ของแรงงานต่างด้าว  
ข้อมูลการเดินทางเข้า – ออก ของแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ และข้อมูล 
Back List, Watch List  

 √   √ √  

 1.3 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด้วยข้อมูล
การตรวจสอบทะเบยีนประวัติอาชญากรรม 

 √    √  

 1.4 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับสถานพยาบาลที่ให้บริการแรงงาน  √    √  
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

ไทยไปท างานตา่งประเทศ ด้วยข้อมูลการตรวจสภาพร่างกาย 

 1.5 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยข้อมูล
การส่งแรงงานเพื่อเตรียมความพรอ้มฝีกฝมีือ 

 √   √   

 1.6 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้วยข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 

 √   √   

 1.7 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับ กรมส่งเสริการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด้วย ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน 

 √   √   

 1.8 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับ กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ด้วย ข้อมูลกลุ่มสมาชิก OTOP 

 √   √   

 1.9 โครงการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลกับ กระทรวงสาธารณสุข ดว้ยข้อมูลการ
ตรวจสุขภาพ 

 √   √   

 1.10 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ กรมเจ้าท่า  ด้วยข้อมลูเรือประมง 
และแรงงานประมง 

 √   √   
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

 1.11 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ กรมประมง  ด้วยข้อมลูเรือประมง 
และแรงงานประมง 

 √   √   

 1.12 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ กองทัพเรือ  ด้วยข้อมูลเรือประมง 
และแรงงานประมง 

 √   √   

 1.13 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยขอ้มูล แรงงานต่างด้าวแบบมีฝีมือ 

 √   √   

 1.14 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน ด้วยข้อมูล แรงงานต่างด้าวแบบมีฝีมือ 

 √   √   

 1.15 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ด้วยข้อมูล แรงงานต่างด้าวแบบมฝีีมือ 

 √   √   

 1.16 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ส านักข่าวกรอง ด้วยขอ้มูล 
แรงงานต่างด้าว 

 √   √   

 1.17 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ กระทรวงตา่งประเทศ (สถานฑูต, 
กงสุล) ด้วยข้อมลู แรงงานต่างด้าว 

 √     √ 

 1.18 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ (GIISTDA) ด้วยข้อมูลภมูิศาสตรส์ารสนเทศ 

 √      

2 โครงการบรูณาการข้อมลูกับศูนยข์้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)  √    √ √ 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

3 โโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อบูรณาการ
ข้อมูล รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย 

√    √ √ √ 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า 101 

บทท่ี 6 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตรท์ี่ 4 
 
6.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร
ทุกระดับ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน 
และผู้พัฒนาระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 สืบเนื่องจากกรมการจัดหางานได้ให้
ความส าคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เป็นกลไกหลักในการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ ดังนั้นบุคลากร
ทุกระดับของกรมการจัดหางานจึงมีความจ าเป็นอย่างยั่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และรองรับนโยบายภาครัฐที่
ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

6.2 วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือพัฒนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

3) เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) เพ่ือให้กรมการจัดงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 

 

6.3 เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ให้รู้เท่าทัน และสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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6.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นของหน่วยงานได้ 
3) บุคลากรมีความพึงพอใจระดับมาก 
4) กรมการจัดหางานมีททรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ านวน

มาก 
5) กรมการจัดหางานเป็นองค์กรแห่งการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6) กรมการจัดหางานสามารถใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุ้มค่าการลงทุน 
 
 

6.5 ขอบเขตงานโดยสังเขป 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สามารถสรุปกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินการได้ ดังนี้  

1) ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2) การจัดท าโครงการในการของบประมาณประจ าปี 

3) จัดท าแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพ้ืนฐาน ความต้องการใช้งาน และภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละกลุ่มบุคคล ได้แก่ 

 การพัฒนาบุคลากรในสายงานอ่ืน ๆ (Non ICT Professionals) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 
และบุคลากรทั่วไป 

 การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) 

 การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และกระตุ้นการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดงานให้มากข้ึน ได้แก่  

 การจัดทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ส านักงาน อาทิเช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Power Point เป็นต้น 

 การส่งเสริมให้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน 
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4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเครือข่าย รวบรวมและเผยแพร่แหล่งข้อมูล 
และฐานข้อมูลองค์ความรู้  (Knowledge Base) ที่ เกี่ ยวข้องกับด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

5) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

6) การทบทวน และปรับปรุงแผนงาน รวมทั้งหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม 

 

6.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1) จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

3) บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้ 

4) บุคลากรทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) จ านวนหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 
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6.7 ภาพรวมแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบ บเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

1 โครงการเตรยีมความพร้อมบุคลากรทุก
ระดับเข้าสู่ยคุดิจิตอล 

1. เพื่อพัฒนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบคุลากร
เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

3. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

4. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 

1. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาคได้รับการ
ฝึกอบรมด้านไอซีที (ICT)  

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
บุคลากรทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 
ได้รับการฝึกอบรม
ด้านไอซีที (ICT) ในแต่
ละป ี

2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดี
มาก (มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานด้าน
พัฒนาบุคลากร 

6,737,800 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมบุคลากรด้านไอซีที (ICT) ให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2 โครงการยกระดับความรู้บุคลากรสาย
อาชีพด้านไอท ี

1. เพื่อพัฒนและยกระดับความรู้บคุลากร
สายอาชีพไอที ให้ทักษะในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้บุคลกรสามารถทดสอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 

1. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายอาชีพด้านไอที 
ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวน
บุคลากรสายอาชีพไอ
ที ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดี
มาก (มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานด้าน
พัฒนาบุคลากร 

1,500,000 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างองค์ความรู้ด้วยไอซีที (ICT) 

3 โครงการพัฒนาไอซีทีเพื่อสนับสนนุการ
สร้างองค์ความรู ้

1 เพื่อให้กรมการจัดหางานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างองคค์วามรู้
ด้านไอซีที 

จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การใช้ไอซีที (ICT) มาช่วย
สนับสนุน 

อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

400,000 
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6.8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จ าแนกปีท่ีด าเนินการ 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

1 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิตอล  √   √ √ √ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมบุคลากรด้านไอซีที (ICT) ให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2 โครงการยกระดับความรู้บุคลากรสายอาชีพด้านไอที  √   √ √ √ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างองค์ความรู้ด้วยไอซีที (ICT) 

3 โครงการพัฒนาไอซีทีเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  √   √ √ √ 
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6.9 รายละเอียดหลักสูตรส าหรับการพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางาน 

1) กลุ่มบุคลากรระดับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้แก่ ระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการพิเศษ และ
ผู้ช านาญการ ซึ่งรายละเอียดแนวทางการพัฒนาบุคลากร สามารถแสดงได้ดังภาพที ่6-1 

ผูบ้รหิารระดบัสูง

รองปลดักระททรวง (ผูบ้รหิาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ระดบัสงู : CIO)

แผนแมบ่ทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร
พัฒนาระบบสารสนเทศ ปฏบิตักิารและเครอืขา่ย บรหิารโครงการ ศนูยป์ฏบิตักิาร มั่นคงปลอดภัย

หลกัสตูร Data 

Analytics with 

Pentaho BI

หลกัสตูร Data 

Analytics with R, 

Weka, and Hadoop

หลกัสตูรผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู

หลกัสตูรมาตรฐานสากลทางดา้นความปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

หลกัสตูรการบรหิารระบบความปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร

หลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีเีขยีว ส าหรับผูบ้รหิาร 

หลกัสตูรการจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏบิตัใินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 

หลกัสตูร Big Data Analytics

CIO

Cross Training 

Course

ผูอ้ านวยการระดบัสงู (ผอ. 

ศทส.)

ผูช้ านาญการพเิศษ

ผูช้ านาญการ

หลกัสตูรสรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลงในการขบัเคลือ่นองคก์รดว้ย Green ICT 

หลกัสตูร การจัดท า ICT Roadmap เพื่อมุง่สูไ่อทภีบิาล

หลกัสตูร Advanced Intellectual Property Management

หลกัสตูร Business Continuity Management Masterclass

หลกัสตูร Certificate for Cloud Specialists 

เฉพาะตามสาย

ภารกจิ

ผูช้ านาญการพเิศษ

ผูช้ านาญการ

หลกัสตูร Enterprise Architecture Masterclass

หลกัสตูร ICT Management for ICT Manager

หลกัสตูร ERP for Top Management

หลกัสตูร Network Administrator Specialist

หลกัสตูร IT Policy 

Development

หลกัสตูร System 

Development 

Methodologies

หลกัสตูร ERP 

Essentials for User

หลกัสตูร IT Project

 Management

หลกัสตูร Cyber 

Security

 
หมายเหตุ หลักสูตรที่จัดอบรมภายนอก 

ภาพที่  6-1 แสดงหลักสูตรส าหรับกลุ่มบุคลากรระดับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปฏิบัติการ จะมีการ
แบ่งกลุ่มหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้  

- ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network and System Engineer Professional) 
(10 คน / 3 วัน) 

- ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security Management) 
(10 คน / 3 วัน) 

- ด้านการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing Management) (10 คน 
/ 2 วัน) 

- ด้านการบริหารจัดการข้อมูลดิจิตอลบนเว็บไซต์ (Digital Content Management System) 
(10 คน / 2 วัน) 

- ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Application and Software Development)  (10 คน / 3 วัน) 
- ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Professional) (10 คน / 3 วัน) 
- ด้านเทคโนโลยีเว็บและอินเตอร์เน็ต (Internet and Web Technology) (10 คน / 2 วัน) 
- ด้านการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) (10 คน / 3 วัน) 
- ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Management) (10 คน / 2 วัน) 
- ด้านการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (PC Maintenance) (10 คน / 2 วัน) 

3) กลุ่ มบุคลากรในสายงานที่ ไม่ ใช่ด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  (Non ICT 
Professionals) ประกอบด้วย  

3.1) หลักสูตรกลาง  การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ ใช้ ในส านักงาน 
ประกอบด้วย  

1) Office Application คือ  การใช้ งาน โปรแกรมประยุกต์ เพ่ื อจั ดท าเอกสาร
ประมวลผลค า (Word processing) ตารางท าการ (Worksheet) เอกสารการน าเสนอ (Presentation) และ
การจัดการฐานข้อมูล (Database)  (30 คน / 3 วัน) 

2) Virus/Spam Protection คือ วิธีการป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ และการ
ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีถูกต้อง  (30 คน / 1 วัน) 

3) e-Mail Management คือ วิธีการรับ – ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) การ
บริหารจัดการอีเมล์ที่มีประสิทธิภาพ  (30 คน / 1 วัน) 

4) Web/Wiki Blog Authoring คือ การพัฒนาเว็บ/ BLOG ส่วนตัว หรือของส่วนงาน 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน ความรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง  (30 คน / 2 วัน) 
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5) Desktop Publishing คือ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือจัดท าเอกสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้ด้วยตนเอง  (30 คน / 2 วัน) 

6) Multimedia Authoring คือ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือบันทึก ถ่ายท า ตัด
ต่อ สื่อดิจิตอล แบบครบวงจร  (30 คน / 2 วัน) 

7) PC Troubleshooting คือ การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นใน
หน่วยงาน เพ่ือแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (30 คน / 2 วัน) 

8) Social Media Cooperation Tools คือ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารยุคดิจิตอล  (30 คน / 2 วัน) 

9) Online Collaboration คือ การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
ได้แก่ การสร้างตารางนัดหมาย การใช้ปฏิทินร่วมกัน การจัดการไฟล์หรือเอกสารร่วมกัน การบริหารโครงการ 
การประชุมหรือแชทออนไลน์ เป็นต้น  (30 คน / 2 วัน) 

10) Search Engine  คือ การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  (30 คน / 1 วัน) 
11) Mobile Application คือ การใช้งานแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา (30 คน  1 วัน) 

3.2) หลักสูตรเสริมสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือให้กับบุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้เพื่อบริหารและบริการประชาชน ผ่านการจัดประชุม สัมมนา และหรือการศึกษาดูงานดังนี้ ผู้บริหาร
ระดับต้นและผู้อ านวยการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีการจัดกลุ่มของหลักสูตรเป็น 3 กลุ่ม ทั้งนี ้ 

1) ส าหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรที่เหมาะสมคือ  
- วิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อบรมข้างนอก) 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ (อบรมข้างนอก) 
- เสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ (อบรมข้างนอก) 
- CEO/CIO Forum (อบรมข้างนอก) 

2) ส าหรับผู้บริหารระดับต้นและผู้อ านวยการ  
- แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันและอนาคต  (30 คน / 1 

วัน หรืออบรมข้างนอก) 
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (30 

คน / 1 วัน หรืออบรมข้างนอก)  
- การบริหารจัดการและบริการขององค์กร  (30 คน / 1 วัน หรืออบรมข้างนอก) 
- แผนงานและการบริหารโครงการ  (30 คน / 1 วัน หรืออบรมข้างนอก) 
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- กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบและการด าเนินการ  
(30 คน / 1 วัน หรืออบรมข้างนอก) 

- การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (30 คน / 3 วัน หรืออบรมข้างนอก) 
- เทคโนโลยีและนวัตกรรม (30 คน / 1 วัน หรืออบรมข้างนอก) 
- การจัดการความรู้ (30 คน / 3 วัน หรืออบรมข้างนอก) 

3) ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
- แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันและอนาคต  (30 คน / 1 

วัน) 
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (30 

คน / 1 วัน) 
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บทท่ี 7 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตรท์ี่ 5 
 
7.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 เนื่องจากกรมการจัดหางานมีภารกิจมากมายในการให้บริการ
ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนั้นการบริหารจัดการองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
โดยฉพาะองค์กรที่มีบุคลากรจ านวนมาก ผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางานจึงต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนในการก าหนดนโยบาย วางแผน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายใน
องค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นมาตรฐานสกกล มีความมั่นคง
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

 

7.2 วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้การบริการจัดการด้านไอซีทีมี ประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้ประโยชน์  และเป็น
มาตรฐานสากล 

3) เพ่ือให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ 

 

7.3 เป้าหมาย 
กรมการจัดหางานมีเครื่องมือสนับสนุนในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

เป็นธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฏหมาย 
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7.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน มีแครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรที่น าไปสู่ความ

โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
2) กรมการจัดหางานมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ น าไปสู่

มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 
3) บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
4) กรมการจัดหางานมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 – 2567 
5) กรมการจัดหางานมีแผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563 – 2567 

 

7.5 ขอบเขตงานโดยสังเขป 
ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สามารถสรุปกิจกรรมหลักที่ต้อง

ด าเนินการได้ ดังนี้  
1) การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการเบื้องต้นของผู้บริหารระดับสูง 
2) การจัดท าโครงการในการของบประมาณ 
3) การจัดท าข้อก าหนดผู้ว่าจ้าง (TOR) 
4) การจัดซื้อจัดจ้าง 
5) การด าเนินงานของผู้รับจ้าง พร้องส่งสิ่งส่งมอบตามสัญญาว่าจ้าง 
6) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
7) การทบทวน และปรับปรุงแผนงาน 

 

7.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
2) กรมการจัดหางานมีระบบสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
3) กรมการจัดหางานมีระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฏหมาย 
4) กรมการจัดหางานมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมหารจักฟางาน ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2563 – 2567) และแผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมหารจักฟางาน 
พ.ศ. 2563 – 2567 

5) กรมการจัดหางานมีระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเระบบครือข่ายเพียงพอ เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.7 7.7 ภาพรวมแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Excusive Information System: EIS) 
ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานของ
องค์กร 

2. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารระดับสูง
ใช้ในการก าหนเนโยบาย วางแผน และ
ตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ 

มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (EIS) เพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง 

มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง
เกิดขึ้น จ านวนง 1 
ระบบ 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

7,000,000 

กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) ไปสู่มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

2 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบการ
บริหารจดัการด้านไอซีที (ICT) ตาม
มาตรฐานสากล 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการดา้นไอซีที (ICT) ตาม
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของจ านวนระบบ
การบริหารจัดการด้านไอซีที 
(ICT) ที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์บริหาร

1. ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
การบริหารจัดการด้าน
ไอซีที (ICT) ที่ได้รับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

7,000,000 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

คอมพิวเตอร ์ 2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์
บริหารคอมพิวเตอร์
อยู่ในระดับดมีาก 
(มากกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3 โครงการศึกษาและจดัท าแผนแมบ่ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางาน 

1. เพื่อจัดหาที่ปรึกษาศึกษาและจดัท า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมการจดัหางาน ฉบบัท่ี 3 
(พ.ศ. 2563 – 2567) 

2. เพื่อจัดท าแผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการ
จัดหางาน พ.ศ. 2563 – 2567 

1. มีการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมหาร
จักฟางาน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2563 – 2567) 

2. มีการจัดท าแผนปฏิบตัิ
การเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของของ
กรมการจดัหางาน พ.ศ. 
2563 – 2567 

1. แผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของกรม
หารจักฟางาน ฉบบัที่ 3 
(พ.ศ. 2563 – 2567) 
จ านวน 1 ฉบบั 

2. แผนปฏิบัตกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของของ
กรมการจดัหางาน พ.ศ. 
2563 – 2567 จ านวน 
1 ฉบับ 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

9,000,000 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

4 โครงการจดัซื้อจัดหาครภุัณฑร์ะบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเระบบ
ครือข่ายให้เพียงพอ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ และเระบบครือข่ายใหเ้พียงพอ 
เพือ่รองรับการปฏบิัติงาน และเพิม่
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์
ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เครือข่ายที่ตดิตั้งและใช้งาน
ได้ตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้ง
และใช้งานได้ตาม
แผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

18,424,700 

5 โครงการจดัซื้อจัดหาครภุัณฑร์ะบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเระบบ
ครือข่ายทดแทนครภุัณฑ์เดมิที่
เสื่อมสภาพ 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ และเระบบครือข่ายทดแทน
ครุภณัฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ 

ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์
ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เครือข่ายที่ตดิตั้งและใช้งาน
ได้ตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ขอ งจ าน วน เค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้ง
แ ล ะ ใช้ งาน ได้ ต าม
แผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

56,288,400 

6 โครงการบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์อและเครือข่าย ซอฟต์แวร์ 
และเระบบสารสนเทศเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรอ์และ
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และเระบบ
สารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

ร้อยละของจ านวนระบบ
คอมพิวเตอร์อและเครือข่าย 
ซอฟต์แวร์ และเระบบ
สารสนเทศท่ีมีการ

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของจ านวน
คอมพิวเตอรแ์ละระบบ
เครือข่ายที่มีการ

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

288,000,000 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

และต่อเนื่อง บ ารุงรักษาได้ตามแผนงาน บ ารุงรกัษาได้ตาม
แผนงาน 

7 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบด้านความ
มั่นคงปลอดภยั 

ร้อยละของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์
ด้านความมั่นคงปลอดภยัที่
มีการตดิตั้งได้ตามแผนงาน 

. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านความ
มั่นคงปลอดภยัที่มีการ
ติดตั้งได้ตามแผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

15,000,000 
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7.8 7.8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จ าแนกปีท่ีด าเนินการ 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง 
ประกอบด้วย 

       

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง  
ระยะที่ 1 

 √   √   

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง  
ระยะที่ 2 

 √    √  

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง  
ระยะที่ 3 

 √     √ 

กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) ไปสู่มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 
2 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) ตาม

มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
       

 2.1 โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network 
Management Server) 

 √   √   

 2.2 โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการเครื่องพิมพ์ (Print Server)  √    √  
 2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิระบบการสืบค้นข้อมลู (LADP) กรมการจดัหางาน  √    √  
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

 2.4 โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลการจารจรทางคอมพิวเตอร์ (Log 
Server) 

 √    √  

3 โครงการศึกษาและจดัท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมการจดัหางาน ประกอบด้วย 

 √     √ 

 3.1 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางาน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2558 – 2562) 

 √ √     

 3.2 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางาน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 √     √ 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 
4 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเระบบครือข่าย

ให้เพียงพอ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
 √   √ √ √ 

5 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเระบบครือข่าย
ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ 

 √   √ √ √ 

6 โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์อและเครือข่าย ซอฟต์แวร์ และเระบบ
สารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอ่เนื่อง 
ประกอบด้วย 

       

 6.1 โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์อและ
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และเระบบสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบตัิงานเปน็ไปอย่างมี

 √ √  √ √ √ 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
ลักษณะการพัฒนา ปีงบประมาณ 

ปรับปรุง พัฒนาใหม ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 
 6.2 โครงการเข่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลูของกรมการจัดหางาน  √ √  √ √ √ 
7 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย        
 7.1 โครงการขยายระบบเครือข่ายภายในเป็นแบบไรส้าย (Wireless LAN) เพื่อ

ความมั่นคงปลอดภัย ระยะที่ 1 
 √   √   

 7.2 โครงการขยายระบบเครือข่ายภายในเป็นแบบไรส้าย (Wireless LAN) เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัย ระยะที่ 2 

 √    √  

 7.3 โครงการขยายระบบเครือข่ายภายในเป็นแบบไรส้าย (Wireless LAN) เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัย ระยะที่ 3 

 √     √ 

 7.4 โครงการปรับปรุงห้องระบบคอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

 √   √   

 7.5 โครงการปรับปรุงศูนย์ส ารองข้อมูลชลบุรี (Data Backup Center) ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

 √    √  
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บทท่ี 8 ภาพรวมแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกรมการจัดหางาน และงบประมาณ 
 
8.1 ภาพรวมแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

เพื่อจัดท าระบบงานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการ
บริการของกรมการจัดหางาน 
ที่ประกาศตามพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

ร้อยละของจ านวน
ระบบบริการ เพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 
2558 ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
บริการ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวก 
พ.ศ. 2558 ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบระบบ
บริการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการเข้าถึงบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

2 โครงการเพิม่ประสิทธภาพศูนย์บรกิาร (Kios) 

 

เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการจัดหางานของรัฐให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่และบริการ
ส่งเสริมการมีงานท าอย่างครบ
วงจร เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  

1. จ านวนโครงการ
พัฒนาและปรับปรุง
ช่องทางในการเข้าถึง
บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

2. ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ช่องทางในการเข้าถึง
บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

1. อย่างน้อย 1 
โครงการต่อปี 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการช่องทางใน
การเข้าถึงบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) อยู่ในระดับ
ดีมาก (มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 

1. กองพัฒนา
ระบบบริการ 

จัดหางาน 

2. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

3 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการจดัหางาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่ อพัฒนาเว็บไซต์  เผยแพร่
ข้ อมู ล  ก ารให้ บ ริ ก ารขอ ง
กรมการจัดหางาน ให้บริการ
ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
เกี่ยวกับการท างานของแรงงาน
ในประเทศไทย และแรงงานไทย

จ านวนโครงการที่
พัฒนา 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศการ
บริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ  

2. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ที่ประสงค์ไปท างานต่างประเทศ 
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Services) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และรองรับการ
ท างานได้หลายภาษา 

4 โครงการขยายศูนย์บริการจดัหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ
จัดหางานในประเทศให้สามารถ
ทัดเทียมภาคเอกชน ผู้ใช้บริการ
ได้รับบริการที่ดีอย่างเท่าเทียม
กันจากทุกหน่วยงานของกรมการ
จัดหางาน ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริ การจั ดหางานของรั ฐให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท าอย่างครบ
วงจร เพื่ อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยการพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการมีงานท า
และกระบวนการจัดหางาน 

1. จ านวนหน่วยบรกิาร
ของกรมการจดัหางาน 
ไดร้ับการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการ
จัดหางานในประเทศ 

2. ร้อยละของประชาชน
ผู้รับบริการส่งเสริมการมี
งานท าได้ท างาน (ที่ได้รบั
การส่งตัวและไปพบ
นายจ้าง)   

3. ร้อยละผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

1. อย่างน้อย 40 แห่ง 
ของหน่วยบริการ 

2. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 78 
ของประชาชน
ผู้รับบริการส่งเสริมการ
มีงานท าได้ท างาน (ที่
ไดร้ับการส่งตัวและไป
พบนายจา้ง)   

3. ไม่น้อยกว่า   ร้อย
ละ 85  ผู้ ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

1. กองพัฒนา
ระบบบริการจัดหา
งาน 

2. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนนุการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

5 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมีความ
มั่นคงปลอดภยั 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภยั 
รองรับการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวยความ
สะดวก พ.ศ. 2558 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ร้อยละของจ านวน
ระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 
2558 ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
ฮ า ร์ ด แ ว ร์ แ ล ะ
ซอฟต์ แวร์ ด้ านการ
ด า เนิ น ง า น ต า ม
พระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวก พ.ศ. 2558 
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล และมีความมัน่คงปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมูล ด้านจัดหางาน การแนะแนว
อาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพข้อมลู ด้านจดัหางาน 
การแนะแนวอาชีพ การ

ร้อยละของจ านวน
ฐานข้อมูลได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน
ฐานข้อมูลได้รับการ

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2.หน่วยงาน
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ล าดับ
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

คุ้มครองคนหางาน รวมถึงการ 
Cleansing Data  เพื่อลด
ข้อมูลที่ซ้ าซ้อน และที่ไม่ใช้งาน
ออกจากฐานข้อมูล 

คุณภาพตามแผนงาน พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพตามแผนงาน 

เจ้าของข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักและสนับสนุน เพ่ือน าไปสู่การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) 

7 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศหลักและสนับสนุน เพื่อ
น าไปสู่การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศหลักและสนับสนุน 
เพื่อน าไปสู่การประมวลผล
แบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud 
Computing) 

ร้อยละของจ านวน
ระบบสารสนเทศหลัก
และสนบัสนุน เพื่อ
น าไปสู่การประมวลผล
แบบคลาวด์คอมพิวติง 
(Cloud Computing) 
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
สารสนเทศหลักและ
สนับสนุน เพ่ือน าไปสู่
การประมวลผลแบบ
คลาวด์คอมพิวติง 
(Cloud 
Computing) ได้รับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงาน
เจ้าของระบบ
สารสนเทศรหิาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงาน
เจ้าของระบบ
สารสนเทศ 
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ล าดับ
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาและขยายระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

8 โครงการพัฒนาและปรบัปรุวระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อโครงการพัฒนาและปรบั
ปรุวระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

ร้อยละของจ านวน
ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-
Service) ที่ได้รับการ
พัฒนาและขยายตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Service) ได้รับ
การพัฒนาและขยาย
ตามแผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงาน
เจ้าของระบบ
สารสนเทศ 

9 โครงการยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การบริการแบบ Mobile 
Paltform 

เพื่อยกระดับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การบริการ
แบบ Mobile Paltform 

ร้อยละของจ านวน
ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-
Service) ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับสู่
การบริการแบบ 
Mobile Paltform 
ตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Service) ได้รับ
การพัฒนาและ
ยกระดับสู่การบริการ
แบบ Mobile 
Paltform ตาม
แผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงาน
เจ้าของระบบ
สารสนเทศ 
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ล าดับ
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
รองรับการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละของจ านวน
ระบบสารสนเทศ เพื่อ
การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รบั
การพัฒนาตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
สารสนเทศ เพื่อการ
ท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รบั
การพัฒนาตาม
แผนงาน 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงาน
เจ้าของระบบ
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

11 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมีความ
มั่นคงปลอดภยั 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภยั 

ร้อยละของจ านวน
ระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านการ
ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และ
การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รบั
การพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ขอ งจ าน วน ระบ บ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ด้ านการให้ บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ท าธุรกรรอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การแลกเปลี่ยนเชือ่มโยงข้อมูล เพ่ือบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

12 โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางาน กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลู
กลาง และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

1. จ านวนโครงการ
แลกเปลีย่นเชื่อมโยง
ข้อมูล เพื่อบริการ
จัดหางาน การแนะ
แนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางาน 

2. จ านวนหน่วยงานที่มี
การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

1. อย่างน้อย 1 
โครงการต่อปี 

2. อย่างน้อย 1 
หน่วยงานต่อป ี

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมลู 

13 โครงการบรูณาการข้อมลูกับศูนยข์้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Center) 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลู
กลาง และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมลูภาครัฐ 
(Government Data Center) 

มีการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่นข้อมูลกับ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data 
Center) 

มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมลู
ภาครัฐ 
(Government Data 
Center) 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมลู 
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ล าดับ
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

14 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อบูรณา
การข้อมูล รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เพื่อบูรณาการข้อมูล รวมทั้งมี
ความมั่นคงปลอดภัย 

ร้อยละของจ านวน
ระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านการ
แลกเปลีย่นเชื่อมโยง
ข้อมูลได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงตาม
แผนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านการ
แลกเปลีย่นเชื่อมโยง
ข้อมูลได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

15 โครงการเตรยีมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสูยุ่คดิจติอล 1. เพื่ อพั ฒ นบุ คลากรด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารให้ สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรทั้ งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคได้รับ
การฝึกอบรมด้านไอซีที 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวน
บุคลากรทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานด้าน
พัฒนาบุคลากร 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถน า
ค ว า ม รู้ ด้ า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  และให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
บุคลากร 

(ICT)  
2. ส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับการฝึกอบรม
ด้านไอซีที (ICT) ใน
แต่ละป ี
 
2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดี
มาก (มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมบุคลากรด้านไอซีที (ICT) ให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

16 โครงการยกระดับความรู้บุคลากรสายอาชีพด้านไอท ี 1. เพื่อพัฒนและยกระดับ
ความรู้บุคลากรสายอาชีพไอที 
ให้ทักษะในวิชาชีพเพิ่มข้ึน 
2. เพื่อให้บุคลกรสามารถ
ทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่บุคลากร 

1. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายอาชีพด้าน
ไอที ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวน
บุคลากรสายอาชีพไอ
ที ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วม

1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานด้าน
พัฒนาบุคลากร 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการอยู่ในระดับดี
มาก (มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างองค์ความรู้ด้วยไอซีที (ICT) 

17 โครงการพัฒนาไอซีทีเพื่อสนับสนนุการสร้างองค์ความรู ้ เพื่อให้กรมการจดัหางานเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

จ านวนองค์ความรู้ที่
เกิดจากการใช้ไอซีที 
(ICT) มาช่วยสนับสนุน 

อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
ปี 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง 

มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง 

มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง
เกิดขึ้น จ านวนง 1 
ระบบ 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) ไปสู่มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

19 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) ตาม
มาตรฐานสากล 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการด้านไอซีที 
(ICT) ตามมาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของจ านวน
ระบบการบริหาร
จัดการดา้นไอซีที (ICT) 
ที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

2. ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
การบริหารจัดการ
ด้านไอซีที (ICT) ที่
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามแผนงาน 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์
บริหารคอมพิวเตอร์
อยู่ในระดับดมีาก 
(มากกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

20 โครงการศึกษาและจดัท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการจัดหางาน 

1. เพื่อจัดหาที่ปรึกษาศึกษา
และจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมการจดัหางาน 

1. มีการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมหาร

1. แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กรมหารจักฟางาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2563 – 2567) 

2. เพื่อจัดท าแผนเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมการจดัหางาน พ.ศ. 2563 
– 2567 

จักฟางาน ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2563 – 2567) 

2. มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ของกรมการจัดหางาน 
พ.ศ. 2563 – 2567 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2563 
– 2567) จ านวน 1 
ฉบับ 

2. แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ของกรมการจัดหา
งาน พ.ศ. 2563 – 
2567 จ านวน 1 ฉบับ 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 

21 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเระบบครือ
ข่ายให้เพียงพอ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
และเระบบครือข่ายให้เพียงพอ 
เพื่อรองรับการปฏบิัติงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

ร้อยละของจ านวน
อุปกรณฮ์าร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และ
เครือข่ายที่ตดิตั้งและ
ใช้งานได้ตามแผนงาน 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ตอ่พ่วงที่ตดิตั้ง
และใช้งานได้ตาม
แผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

22 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเระบบครือ
ข่ายทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 

ร้อยละของจ านวน
อุปกรณฮ์าร์ดแวร์ 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของจ านวนเครื่อง

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเระบบครือข่ายทดแทน
ครุภณัฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ 

ซอฟต์แวร์ และ
เครือข่ายที่ตดิตั้งและ
ใช้งานได้ตามแผนงาน 

คอมพิวเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ตอ่พ่วงที่ตดิตั้ง
และใช้งานได้ตาม
แผนงาน 

23 โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์อและเครือข่าย ซอฟต์แวร์ 
และเระบบสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์อและเครือข่าย 
ซอฟต์แวร์ และเระบบ
สารสนเทศเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

ร้อยละของจ านวน
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ 
และเระบบสารสนเทศ
ที่มีการบ ารุงรักษาได้
ตามแผนงาน 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของจ านวน
คอมพิวเตอรแ์ละระบบ
เครือข่ายที่มีการ
บ ารุงรกัษาได้ตาม
แผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

24 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด้านความมั่นคงปลอดภยั 

ร้อยละของจ านวน
ระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านความ
มั่นคงปลอดภยัที่มีการ
ติดตั้งได้ตามแผนงาน 

. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนระบบ
ฮารด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ด้านความ
มั่นคงปลอดภยัทีม่ี
การติดตั้งไดต้าม
แผนงาน 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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8.2 ภาพรวมงบประมาณของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ที่ 1-5 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
วงเงินงบประมาณประจ าปี (บาท) รวมงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิอ านวยความ
สะดวก พ.ศ. 2558 

- -  10,000,000 10,000,000 20,000,000 1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบระบบ
บริการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงช่องทางในการเข้าถึงบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
2 โครงการเพิม่ประสิทธภาพศูนย์บรกิาร (Kios) - - - 5,000,000 - 5,000,000 1. กองพัฒนาระบบ

บริการจดัหางาน 
2. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

3 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการจดัหางาน ตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- 4,000,000 - - - 4,000,000 1. ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศการ
บริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ  
2. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
วงเงินงบประมาณประจ าปี (บาท) รวมงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

4 โครงการขยายศูนย์บริการจดัหางานเพื่อคนไทย 
(Smart Job Center) 

- 17,500,000 20,789,300 - - 38,289,300 1. กองพัฒนาระบบ
บริการจดัหางาน 
2. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนนุการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 
5 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย 
- - - 5,000,000 5,000,000 10,000,000 ศูนย์บริหาร

คอมพิวเตอร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมูล ด้าน
จัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครอง
คนหางาน 

- - 9,000,000 - - 9,000,000 1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2.หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักและสนับสนุน เพ่ือน าไปสู่การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) 
7 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศ

หลักและสนับสนุน เพื่อน าไปสู่การประมวลผล
แบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) 

- - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศริ
หารคอมพิวเตอร ์
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
วงเงินงบประมาณประจ าปี (บาท) รวมงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาและขยายระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
8 โครงการพัฒนาและปรบัปรุวระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
- 17,000,000 80,989,300 19,000,000 - 116,989,300 1. ศูนย์บริหาร

คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ 

9 โครงการยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การ
บริการแบบ Mobile Paltform 

- - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการ

ท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส ์
- - - 25,000,000 10,000,000 35,000,000 1. ศูนย์บริหาร

คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 
11 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย 
- - 520,000 10,000,000 10,000,000 20,520,000 ศูนย์บริหาร

คอมพิวเตอร ์
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
วงเงินงบประมาณประจ าปี (บาท) รวมงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การแลกเปลี่ยนเชือ่มโยงข้อมูล เพ่ือบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

12 โครงการบรูณาข้อมูลดา้นการจดัหางาน การแนะ
แนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน กับ
หน่วยงานท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

- -  3,000,000 1,500,000 4,500,000 1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมลู 

13 โครงการบรูณาการข้อมลูกับศูนยข์้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Center) 

- - - 3,000,000 2,000,000 5,000,000 1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมลู 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 
14 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย เพื่อบูรณาการข้อมลู รวมทั้งมี
ความมั่นคงปลอดภัย 

- - - 5,000,000 5,000,000 10,000,000 ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

15 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้า
สู่ยุคดิจิตอล 

- - 737,800 3,000,000 3,000,000 6,737,800 1. ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานด้าน
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
วงเงินงบประมาณประจ าปี (บาท) รวมงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

พัฒนาบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมบุคลากรด้านไอซีที (ICT) ให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

16 โครงการยกระดับความรู้บุคลากรสายอาชีพด้าน
ไอที 

- - 327,800 500,000 500,000 1,500,000 1. ศนูย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์
2. หน่วยงานด้าน
พัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างองค์ความรู้ด้วยไอซีที (ICT) 
17 โครงการพัฒนาไอซีทีเพื่อสนับสนุนการสร้าง  

องค์ความรู้ 
- -  200,000 200,000 400,000 ศูนย์บริหาร

คอมพิวเตอร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระยะที่ 1 และ 2 
  

- -  3,000,000 4,000,000 7,000,000 ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

กลยุทธ์ที่ 5.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) ไปสู่มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 
19 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการด้านไอซีที (ICT) ตามมาตรฐานสากล 
- - - 7,000,000 - 7,000,000 ศูนย์บริหาร

คอมพิวเตอร ์
20 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน 
4,000,000 - - - 5,000,000 9,000,000 ศูนย์บริหาร

คอมพิวเตอร ์
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ 
วงเงินงบประมาณประจ าปี (บาท) รวมงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านไอซีที (ICT) รวมท้ังมีความมั่นคงปลอดภัย 
21 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ และเระบบครือข่ายให้เพียงพอ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 

2,000,000 - 6,424,700 5,000,000 5,000,000 18,424,700 ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

22 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ และเระบบครือข่ายทดแทนครุภัณฑ์
เดิมที่เสื่อมสภาพ 

11,000,000 - 27,288,400 5,000,000 13,000,000 56,288,400 ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

23 โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และเระบบสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และต่อเนื่อง 

54,000,000 54,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 288,000,000 ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

24 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบด้านความ
มั่นคงปลอดภยั 

- -  10,000,000 5,000,000 15,000,000 ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร ์

รวมงบประมาณประจ าปี (บาท) 71,000,000 92,500,000 206,077,300 198,700,000 159,200,000  
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ภาคผนวก ก เทคนิคการเขียนโครงการ 

แผนงานที่ปราศจากโครงการย่อมเป็นแผนงานที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ 
ดังนั้นการเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ย่อมเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติ และง่ายต่อ
การติดตามและประเมินผลโครงการ แต่ในปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการเขียนโครงการไม่ชัดเจน หรือเขียน
โครงการไม่สอดคล้องกับแผนงานและกรอบนโนบาย อันเนื่องมาจากช่วงเวลาที่เขียนโครงการนั้นสั้น จึงท าให้มี
การน าเอาโครงการเดิมๆ ที่เคยท าอยู่มาปรับเสียใหม่และปรับเปลี่ยนบางประเด็นเท่านั้น ดังนั้นโครงการจึงไม่
ผ่านการวิเคราะห์ และกลั่นกรองความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ  เช่น วิธีการด าเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมไปถึงผู้รับผิดชอบ และงบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นต้น ถ้าหน่วยงานเข้าใจองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการแล้ว จะท าให้เขียนโครงการได้ถูกต้อง 
ครอบคลุม ชัดเจน และสามารถน าไปของบประมาณจากหน่วยงานระดับสูงได้ง่าย 

 

ความหมายของโครงการ 

ค าว่ า  “โครงการ” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่ า  “Project” ตามความหมายในพจนานุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง แผนหรือเค้าโครงตามที่ก าหนดไว้ 

ส่วน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี ให้นิยามของค าว่า “โครงการ” หมายถึง งานหรือส่วนของงานที่
ต้องการกระท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลา และวงเงินงบประมาณที่ก าหนดโดยสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน เป็นต้น 

 

ความส าคัญของโครงการ 

โครงการมีความส าคัญดังนี้ 
1. การจัดท าโครงการมีความส าคัญต่อการที่จะด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนงาน  เพ่ือให้

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะที่ก าหนดแน่นอนนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขออนุมัติ
โครงการจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจในองค์กรนั้นๆ เสียก่อน ดังนั้นโครงการจะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.1. โครงการจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ  ที่ เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกัน 

1.2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัดได้ และปฏิบัติได้ มิใช่วัตถุประสงค์ที่เลื่อนลอย เพ้อ
ฝัน หรือเกินความเป็นจริง ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลได้ 
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1.3. มีการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมย่อยๆ ภายในโครงการด้วย เพราะส่วน
ใหญ่เวลาเขียนโครงการจะก าหนดเฉพาะระยะเวลาของโครงการว่าจะเริ่มต้นเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อไร 

1.4. มีการก าหนดสถานที่ตั้งของโครงการ เพ่ือสะดวกในการด าเนินงาน ถ้าเลือกสถานที่ตั้ง
โครงการไม่เหมาะสมแล้ว ย่อมท าให้เสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนมาก ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้อาจไม่คุ้มค่า การ
ติดตามและการประเมินผลโครงการก็อาจท าได้ยาก 

1.5. มีการก าหนดบุคลากรหรือหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าบุคคลหรือ
หน่วยงานนั้นจะปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจ 

1.6. มีการก าหนดใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  โดยจะต้องระบุแหล่งทรัพยากร  แหล่ง
งบประมาณให้ชัดเจน เช่น งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินกู้ หรือเงินกองทุน ฯลฯ และจะต้องระบุเงินที่ใช้ว่าเป็น
หมวดวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ ทั้งนี้ท าให้ง่ายในการด าเนินการและควบคุม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

2. การจัดท าโครงการจะเป็นหลักฐานเอกสารที่ท าให้สามารถขออนุมัติงบประมาณส าหรับการจัด
กิจกรรมตามโครงการจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจในองค์กรนั้นๆ 

3. การมีเอกสารโครงการ จะท าให้สามารถท าส าเนาแจกจ่ายให้กับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  อัน
เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานขอความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป 

4. รายละเอียดในโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ร่วม
จัดกิจกรรมตามโครงการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 

 

ลักษณะของโครงการ 

1. ลักษณะของโครงการโดยทั่วไปมี 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1. โครงการใหม่ คือโครงการที่จัดท าขึ้นใหม่ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสร็จภายในปี

เดียว 
1.2. โครงการต่อเนื่อง คือโครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่

สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว หรือโครงการที่ต้องต่อยอดขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ก็ได้ 
2. โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

2.1. สามารถแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. สามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน หรือนโยบายของหน่วยงานได้ดี 
2.3. รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่าย มีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจกันทั่วไป 
2.4. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
2.5. รายละเอียดของโครงการต้องเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันตั้งแต่ประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท้าย 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า ก-3 

2.6. ก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน และเหมาะสม 
2.7. มีวิธีการติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจน 

 

เทคนิคการเขียนโครงการ 

1. วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของหน่วยงาน โดยศึกษาสภาพแวดล้อมเพ่ือค้นหาปัญหา และ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

2. ก่อนลงมือเขียนโครงการ ต้องตั้งค าถามและตอบค าถาม 5W 1H ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดแนวทาง 
หรือความคิดเห็นในการเขียนโครงการ โดยมีความหมายดังนี้ 

 What ท าอะไร 

 When ท าเม่ือไหร่ 

 Who ใครเป็นคนท า 

 Why ท าไมจึงท า 

 Where ท าท่ีไหน 

 How ท าอย่างไร 
3. ลงมือเขียนโครงการ โดยใช้ภาษาเขียนที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายและรวดเร็ว 

เนื่องจากโครงการจะบรรลุเป้าหมาย หรือได้รับอนุมัติงบประมาณ มักจะขึ้นอยู่กับการใช้ถ้อยค าภาษาด้วย 

 

โครงสร้างของโครงการ 

การเขียนโครงการจะต้องรู้ และเข้าใจโครงสร้างของโครงการเสียก่อนว่าประกอบไปด้วยส่วนใดบ้าง ซึ่ง
โดยทั่วไปโครงสร้างของโครงการประกอบด้วย 

1. แผนแม่บทด้านแรงงาน/ด้าน ICT (ยุทธศาสตร์ที่…. / กลยุทธ์ที่…..) 
2. ชื่อโครงการ 
3. ล าดับความส าคัญของโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
5. วัตถุประสงค์ 
6. เป้าหมาย 
7. วิธีการด าเนินงาน 
8. การประเมินและติดตามผล เช่น ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (KPIs) และเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น 
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9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10. ผลเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับอนุมัติ 
11. สถานที่ด าเนินการ 
12. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
13. งบประมาณ 
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 

1. โครงการที่ก าหนดขึ้นมาไม่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการอย่างจริงจัง โดยที่ขาด
แผนงาน (ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) ที่คอยสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งบางครั้งมีมากเกินไป โดยทั่วไปการ
ก าหนดวัตถุประสงค์จะมุ่งเน้นแก้ปัญหา จึงควรมีเพียงแค่ 1 ถึง 3 ข้อ ไม่ว่าโครงการนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่
ก็ตาม 

3. ปัญหาความสับสนระหว่างวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการ ซึ่งกิจกรรมของโครงการคือวิธี
ด าเนินงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน บางครั้งจะพบว่ามีการน ากิจกรรมในโครงการมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

4. ปัญหาเกี่ยวกับการล าดับความส าคัญของโครงการ ซึ่งบางครั้งผู้ก าหนดโครงการไม่สามารถจัด
เรียงล าดับความส าคัญของโครงการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นหน่วยงานของภาครัฐจะต้องให้ล าดับความส าคัญของ
โครงการที่ปฏิบัติตามกฎหมายเสียก่อน และรองลงมาจึงจะเป็นโครงการที่คอยสนับสนุนต่อภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานในการบริหารและบริการประชาชน เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างรายละเอียดโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สารตามยุทธศาสตร์ที ่1-5 

 

1. ตัวอย่างการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

(ตัวอย่างที่ 1) 

โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
อ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนแม่บทฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความ
สะดวก พ.ศ. 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 
2563 เนื่องจากกรมการจัดหางานได้จัดท าคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 
2558 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่ให้บริการประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราการ พ .ศ. 2558 แต่
อย่างไรก็ตามรายการบริการส่วนใหญ่ในกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมการจัดหางานยังไม่เป็นบริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามที่ พรบ. ก าหนดไว้ อีกทั้งยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา ตามที่  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดไว้ นอกจากนี้ระบบงานในกระบวนการ
สนับสนุนก็ไม่สามารถท างานสัมพันธ์กันได้ เพราะระบบงานบางส่วนมาจากหน่วยงานภาครัฐภายนอก อาทิเช่น 
ระบบงานด้านบุคลากร (DPIS) และระบบงานด้านงบประมาณ (GFMIS) เป็นต้น ซึ่งท าให้กรมการจัดหางานไม่



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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สามารเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรได้อย่างครบวงจร ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ได้ประกาศไว้ใ นคู่มือ
ประชาชน 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายของกรมการจัดหางานว่าด้าวยเรื่อง พระราชบัญญัติอ านวย

ความสะดวก พ.ศ. 2558 

2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในกาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

2.3 เพ่ือลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

2.4 เพ่ือลดต้นทุนในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

2.5 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

 

3. เป้าหมาย 
กรมการจัดหางานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี และทุกเวลา รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

 
4. ขอบเขตงานโดยสังเขป 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สามารถสรุปกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินการได้ ดังนี้  

1) การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

2) การจัดท าโครงการในการของบประมาณ 

3) การจัดท าข้อก าหนดผู้ว่าจ้าง (TOR) 

4) การจัดซื้อจัดจ้าง 

5) การด าเนินงานของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย 
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 การจัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด (Detailed Implementation Plan) 

 การออกแบบในการจัดท าระบบ Conceptual Design 

 การออกแบบในการจัดท าระบบโดยรายละเอียด (Detailed Design) 

 การพัฒนา และจัดสร้างระบบ (Development) 

 การจัดท าแผน และทดสอบระบบ (System Test Plan Development) 

 การหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส าหรับพัฒนาระบบ พร้อม
ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด (ถ้ามี) 

 การจัดท าแผน และโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ (Data Migration) 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติส าหรับการใช้ระบบ (Training) 

 การจัดท าแผน และการน าระบบไปใช้งานจริง (System Roll Out Plan Development) 
พร้อมการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (ถ้ามี) 

 การสนั บ สนุ น ภ ายห ลั งก ารน าระบ บ ไป ป ฏิ บั ติ งาน  (Service /  Maintenance 
Agreement) 

6) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้โดยประมาณ 

30,000,000 บาท 

 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลา 12 เดือน ด าเนินการเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2560 

 
7. สถานที่ด าเนินการ 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 กรมการจัดหางานสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 ได้อย่าง

ถูกต้อง และครบถ้วน 

9.2 กรมการจัดหางานมีการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี และทุก
เวลา 

9.3 กรมการจัดหางานสามารถลดต้นทุนการให้บริการแก่ประชาชน 

9.4 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมการจัดหางาน 
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2. ตัวอย่างการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

(ตัวอย่างที่ 2) 

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้อมูล ด้านจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนแม่บทฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล และมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
1. หลกัการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล และมีความ
มั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563  เนื่องจากกรมการจัดหางานมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปด้วย 
อาทิเช่น การใช้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ และการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านอิเทอร์เน็ต เป็นต้น อีกทั้ง
นโยบายรัฐบาลในยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบของบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็น
ธรรม รวมทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษ ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
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2. วัตถุประสงค ์
2.6 เพ่ือให้การบริการของกรมการจัดหางานมีข้อมูลทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.7 เพ่ือยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 

2.8 เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 
3. เป้าหมาย 

กรมการจัดหางานมีข้อมูล และฐานข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ครบถ้วน และใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านแรงงานได้ 

 
4. ขอบเขตงานโดยสังเขป 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สามารถสรุปกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินการได้ ดังนี้  

1) การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

2) การจัดท าโครงการในการของบประมาณ 

3) การจัดท าข้อก าหนดผู้ว่าจ้าง (TOR) 

4) การจัดซื้อจัดจ้าง 

5) การด าเนินงานของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด (Detailed Implementation Plan) 

 การออกแบบในการจัดท าระบบ Conceptual Design 

 การออกแบบในการจัดท าระบบโดยรายละเอียด (Detailed Design) 

 การพัฒนา และจัดสร้างระบบ (Development) 

 การจัดท าแผน และทดสอบระบบ (System Test Plan Development) 

 การหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส าหรับพัฒนาระบบ พร้อม
ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด (ถ้ามี) 

 การจัดท าแผน และโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ (Data Migration) 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติส าหรับการใช้ระบบ (Training) 
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 การจัดท าแผน และการน าระบบไปใช้งานจริง (System Roll Out Plan Development) 
พร้อมการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (ถ้ามี) 

 การสนั บ สนุ น ภ ายห ลั งก ารน าระบ บ ไป ป ฏิ บั ติ งาน  (Service /  Maintenance 
Agreement) 

6) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้โดยประมาณ 

4,000,000 บาท 

 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลา 12 เดือน ด าเนินการเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2560 

 
7. สถานที่ด าเนินการ 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนยบ์ริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 กรมการจัดหางานมีข้อมูลทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

9.2 ผู้บริหารระดับสูงสามารถน าข้อมูลมาก าหนดนโยบาย วางแผน และใช้ตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญได้
อย่างถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 

9.3 กรมการจัดหางานสามารถให้บริการข้อมูลกับภารรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

9.4 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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3. ตัวอย่างการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

(ตัวอย่างที่ 3) 

โครงการบูรณาการข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนแม่บทฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดบูรณาการข้อมูล
กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ (ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 เนื่องจากข้อมูล 
และข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์หร ทั้งในส่วนของการให้บริการ และการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญของผู้บริหารระดับสูง ในปัจจุบัน
กรมการจัดหางานมีข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางานที่หลากหลายมิติ 
แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมการจัดหางานได้
อย่างครบถ้วน รวมทั้งความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) เป็นต้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาและยกระดับฐานข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ทั้งหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกรมการจัดหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความถูกต้อง ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ประชาชน สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า ข-9 

3. เป้าหมาย 
กรมการจัดหางานมีข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการและการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางานได้อย่างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท้ังภายในกรมการจัดหางาน และหน่วยงานนอกอย่างเป็นรูปธรรม 

 
4. ขอบเขตงานโดยสังเขป 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สามารถสรุปกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินการได้ ดังนี้  

1) การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

2) การจัดท าโครงการในการของบประมาณ 

3) การจัดท าข้อก าหนดผู้ว่าจ้าง (TOR) 

4) การจัดซื้อจัดจ้าง 

5) การด าเนินงานของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย 

5.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด (Detailed Implementation Plan) 
5.2 การออกแบบในการจัดท าระบบ Conceptual Design 
5.3 การออกแบบในการจัดท าระบบโดยรายละเอียด (Detailed Design) 
5.4 การพัฒนา และจัดสร้างระบบ (Development) 
5.5 การจัดท าแผน และทดสอบระบบ (System Test Plan Development) 
5.6 การหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส าหรับพัฒนาระบบ พร้อม

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด (ถ้ามี) 
5.7 การจัดท าแผน และโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ (Data Migration) 
5.8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติส าหรับการใช้ระบบ (Training) 
5.9 การจัดท าแผน และการน าระบบไปใช้งานจริง (System Roll Out Plan Development) 

พร้อมการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (ถ้ามี) 

5.10 การสนับสนุนภายหลังการน าระบบไปปฏิบัติงาน (Service / Maintenance Agreement) 

6) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

7) การทบทวน และปรับปรุงแผนงาน 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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5. งบประมาณทีใ่ช้โดยประมาณ 

3,000,000 บาท 

 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลา 12 เดือน ด าเนินการเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2560 

 
7. สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน 

 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 กรมการจัดหางานมีข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางานที่
ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

9.2 หน่วยงานต่างๆ สามารถน าข้อมูลของกรมการจัดหางานไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวิเคราะห์ การ
วางแผน และการก าหนดนโยบายได้อย่างถูกต้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต 

9.3 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลด้านการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ และการ
คุ้มครองคนหางานของกรมการจัดหางาน 

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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4. ตัวอย่างการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

(ตัวอย่างที่ 4) 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีททีในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนแม่บทฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และ
ผู้พัฒนาระบบ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมบุคลากรด้านไอซีที (ICT) ให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร
ทุกระดับ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน 
และผู้พัฒนาระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 สืบเนื่องจากกรมการจัดหางานได้ให้
ความส าคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เป็นกลไกหลักในการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ ดังนั้นบุคลากร
ทุกระดับของกรมการจัดหางานจึงมีความจ าเป็นอย่างยั่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และรองรับนโยบายภาครัฐที่
ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพ่ือพัฒนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2.2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัล 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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2.3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4. เพ่ือให้กรมการจัดงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.5. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 

3. เป้าหมาย 
บุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านไอที จ านวน 30 คน 

 
4. ขอบเขตงานโดยสังเขป 

4.1. ส ารวจ และวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4.2. จัดเตรียมหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
Professionals) 

4.3. จัดหาวิทยากร 
4.4. เตรียมสถานที่ และเอกสารส าหรับการฝึกอบรม 
4.5. จัดฝึกอบรม 
4.6. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้โดยประมาณ 

248,500 บาท 

รายละเอียดงบประมาณโดยประมาณ 

กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) ค าชี้แจงรายละเอียด 

ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 36,000 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารจัดการ(1 วัน) 

ค่าวิทยากร 1,200 บาท 6 ชั่วโมง 1 คน 1 วัน เป็นเงิน 7,200 
บาท 

2. หลักสูตรแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า ข-13 

กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) ค าชี้แจงรายละเอียด 

ปัจจุบันและอนาคต (1 วัน) 

ค่าวิทยากร 1,200 บาท 6 ชั่วโมง 1 คน 1 วัน เป็นเงิน 7,200 
บาท 

3. หลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2 วัน) 

ค่าวิทยากร 1,200 บาท 6 ชั่วโมง 1 คน 2 วัน เป็นเงิน 14,400 
บาท 

4. หลักสูตรกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลกระทบและการด าเนินการ (1 วัน) 

ค่าวิทยากร 1,200 บาท 6 ชั่วโมง 1 คน 1 วัน เป็นเงิน 7,200 
บาท 

2 . ค่ า ต อ บ แ ท น ผู้ ช่ ว ย
วิทยากร 

36,000 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารจัดการ (1 วัน) 

ค่าผู้ช่วยวิทยากร 600 บาท 6 ชั่วโมง 2 คน 1 วัน เป็นเงิน 
7,200 บาท 

2. หลักสูตรแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันและอนาคต (2 วัน) 

ค่าผู้ช่วยวิทยากร 600 บาท 6 ชั่วโมง 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 
14,400 บาท 

3. หลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (1 วัน) 

ค่าผู้ช่วยวิทยากร 600 บาท 6 ชั่วโมง 2 คน 1 วัน เป็นเงิน 
7,200 บาท4. หลักสูตรกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผลกระทบและการด าเนินการ (1 วัน) 

ค่าผู้ช่วยวิทยากร 600 บาท 6 ชั่วโมง 2 คน 1 วัน เป็นเงิน 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า ข-14 

กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) ค าชี้แจงรายละเอียด 

7,200 บาท 

ค่าใช้สอย 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,500 เจ้าหน้าที่ดูแล 5 คน 300 บาท/วัน 5 วัน เป็นเงิน 7,500 บาท 

2. ค่าเช่าสถานที ่ 30,000 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 วันๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 95,000 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารจัดการ (1 วัน) 

วิทยากร 1 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

ผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

เจ้าหน้าที่ 5 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 

ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

2. หลักสูตรแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันและอนาคต (1 วัน 

วิทยากร 1 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

ผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

เจ้าหน้าที่ 5 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 

ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

3. หลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2 วัน) 

วิทยากร 1 คน 2 วัน 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

ผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 2 วัน 500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 

เจ้าหน้าที่ 5 คน 2 วัน 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 

ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 2 วัน 500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า ข-15 

กิจกรรม/รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) ค าชี้แจงรายละเอียด 

4. หลักสูตรกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลกระทบและการด าเนินการ (1 วัน) 

วิทยากร 1 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

ผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

เจ้าหน้าที่ 5 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 

ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 1 วัน 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

4. ค่าพาหนะ 9,600 ค่าเช่ารถตู้ส าหรับเจ้าหน้าที่ 1 คัน วันละ 1,800 บาท 5 วัน คิด
เป็น 9,000 บาท 

ค่าวัสดุ 

1 . ค่ าวั ส ดุ ป ระกอบ การ
ฝึกอบรม 

25,000 ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม 5 ,000 บาท/วัน 5 วัน คิดเป็น 
25,000 บาท 

2. ค่าวัสดุส านักงาน 10,000 ค่าวัสดุส านักงาน 2,000 บาท/วัน 5 วัน คิดเป็น 10,000 บาท 

รวม 248,500  

 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ะยะเวลาด าเนินการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2559 

หลักสูตร วันเวลา ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ 

16 ม.ค. 2559 

จ านวน 1 วัน 

บุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านไอท ี

2. หลักสูตรแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารปัจจุบันและอนาคต 

25-26 ม.ค. 2559 

จ านวน 1 วัน 

บุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านไอที 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า ข-16 

3. หลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

18 ก.พ. 2559 

จ านวน 2 วัน 

บุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านไอท ี

4. หลักสูตรกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผลกระทบและการด าเนินการ 

11 มี.ค. 2559 

จ านวน 1 วัน 

บุคลากรสังกัดหน่วยงานด้านไอที 

 
7. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน 

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า ข-17 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
9.2 บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นของหน่วยงานได้ 
9.3 บุคลากรมีความพึงพอใจระดับมาก 
9.4 กรมการจัดหางานมีททรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ านวน

มาก 
9.5 กรมการจัดหางานเป็นองค์กรแห่งการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9.6 กรมการจัดหางานสามารถใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุ้มค่าการลงทุน 

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 

 

  หน้า ข-18 

5. ตวัอย่างการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

(ตัวอย่างที่ 5) 

โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนแม่บทฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านไอซีที 
(ICT) รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัย 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 เนื่องจากกรมการจัดหางานมี
ภารกิจมากมายในการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  และเป็นธรรม ดังนั้นการด าเนินงานตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหา พ.ศ.2558 - 2562 และให้ตอบสนองต่อ
ภารกิจของกรมการจัดหางานนั้น จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร  ซึ่งปัจจุบันกรมการจัดหางานมี
จ านวนบุคลากรเพ่ิมขึ้น ทั้งในส่วนของข้าราชการ พนังานราชการ และลูกจ้างประจ า จึงควรมีการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือการให้บริการแก่ประชาชน และหน่วยงานภายใน
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถใช้งานในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานได ้

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือให้รองรับกับระบบงานสารสนเทศที่จะเพ่ิมข้ึนภายในหน่วยงาน 
2.2. เพ่ือให้รองรับการใช้งานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
2.3. เพ่ือให้รองรับการบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

 
 
3. เป้าหมาย 

3.1. บุคลากรภายในกรมการจัดหางาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามระบบงาน 
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

3.2. บุคลากรภายในกรมการจัดหางาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ใช้งานอย่าง
พอเพียง 

 
4. ขอบเขตงานโดยสังเขป 

4.1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทั้งจ านวน และ
ความจ าเป็นในการใช้งาน เพ่ือให้พอเพียงต่อจ านวนบุคลากรภายในกรมการจัดหางาน 

4.2. จัดซื้อจัดหา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ พร้อมก าหนดนโยบาย และ
อบรมการใช้งานแก่ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 

4.3. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 
5. งบประมาณที่ใช้โดยประมาณ 

3,700,000 บาท (เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จ านวน 100 เครื่อง ราคา 16,000 บาท/เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา จ านวน 100 เครื่อง ราคา 21,000 บาท/เครื่อง เกณฑ์กระทรวง ICT) 

 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลา 12 เดือน ด าเนินการเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2560 

 
7. สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงานภายในกรมการจัดหางาน 

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. บุคลากรของหน่วยงานมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเพียงพอ 

9.2. บุคลากรของหน่วยงานมีการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 
9.3. การให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว 
9.4. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน และการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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(ตัวอย่างที่ 6) 

โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนแม่บทฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านไอซีที 
(ICT) รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัย 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 เนื่องจากกรมการจัดหางานมี
ภารกิจมากมายในการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  และเป็นธรรม ดังนั้นการด าเนินงานตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหา  พ.ศ.2558 - 2562 และให้ตอบสนองต่อ
ภารกิจของกรมการจัดหางานนั้น จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งปัจจุบันกรมการจัดหางานมีจ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานครบก าหนดตามเกณฑ์ที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก าหนดไว้ จึงควรมีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทดแทนคอมพิเตอร์ที่เสื่อมสภาพ เพ่ือการให้บริการแก่ประชาชน และหน่วยงานภายใน
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถใช้งานในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานได ้

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือให้ทดแทนคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
2.2. เพ่ือให้รองรับการใช้งานระบบงานสารสนเทศภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3. เพ่ือให้รองรับการบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร 

 
3. เป้าหมาย 

3.1. บุคลากรภายในกรมการจัดหางาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามระบบงาน 
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

3.2. บุคลากรภายในกรมการจัดหางาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
4. ขอบเขตงานโดยสังเขป 

4.1. ส ารวจจ านวน และปีที่จัดซื้อของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ภายในกรมการ
จัดหางาน 

4.2. จัดซื้อจัดหา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ พร้อมก าหนดนโยบาย และ
อบรมการใช้งานแก่ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 

4.3. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 
5. งบประมาณที่ใช้โดยประมาณ 

8,500,000 บาท (เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จ านวน 531 เครื่อง (จัดซื้อปี 2554) ราคา 16,000 บาท/
เครื่อง เกณฑ์กระทรวง ICT) 

 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลา 8 เดือน ด าเนินการเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2560 

 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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7. สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงานภายในกรมการจัดหางาน 

 
8. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. บุคลากรของหน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2. บุคลากรของหน่วยงานมีการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 
9.3. การให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว 
9.4. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน และการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 



 

แผนเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2558-2562 
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ภาคผนวก ค รายละเอยีดโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


