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บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การบริหารและดาเนิ น การพัฒ นางานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรวง
แรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้มีการยึดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานมาโดยตลอด ซึ่งในปี พ.ศ. 2552–2556 ได้ยึดแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552–2556 เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวงแรงงาน และส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2552–2556 และทั้งสองฉบับได้สิ้นสุดลง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดส่ง (ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561 ให้กระทรวงแรงงาน
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา และ/หรือ ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 3) ซึ่ง (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups) จานวน 8 กลุ่ม และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
แผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 3) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
องค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากภาคประชาชน จานวนไม่น้อยกว่า 400 คน จากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองและพระราชกฤษฎีกา
ยุ บ สภา เมื่ อ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2556 ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถน าเสนอร่ า งแผนแม่ บ ทฯ (ฉบั บ ที่ 3) ต่ อ
คณะรัฐมนตรีได้ แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถนามาใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
ได้
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561
เป็นแผนที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยต่อเนื่องจาก
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552–2556 โดยเน้น
ในเรื่องของการพัฒนาเชิงบูรณาการข้อมูล เครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และนวัตกรรมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่าง
มาก ทุกสังคมให้ความสาคัญ และเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่ง โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีในการให้บริการแก่ประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ หลายรุ่น และ
หลายเครือข่าย แต่ทุกรูปแบบ ทุกรุ่น และทุกเครือข่ายต่างมีเป้าหมายมุ่งสู่การให้บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย
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และครบถ้วนตามที่ผู้ใช้บริการพึงประสงค์ ดังนั้นกระทรวงแรงงานโดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึง
ได้ด าเนิ น การทบทวนแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของกระทรวงแรงงาน และ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552–2556 เพื่อขยายระยะเวลาการใช้ แผนแม่บทฯ
และจัดทาแผนพัฒ นางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปี พ.ศ. 2557–2558 เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2558 ให้มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 3)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561
อีกทั้ง เพื่อให้การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน และ
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน เป็ น ไปตามกรอบแนวทางของ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561 กระทรวงแรงงาน โดย
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทาโครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงแรงงาน และสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559–2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความ
พึงพอใจต่อประชาชนที่มาใช้บริการของกระทรวงแรงงาน และการให้บริการตามภารกิจของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.2.4

เพื่อกาหนดขอบเขตการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559-2563
เพื่อกาหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม และแนวทางสาหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่ อใช้ในการจั ดท าแผนปฏิ บัติ การ ส าหรับ การกาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559-2563
เพื่ อให้ ผู้ ปฏิ บั ติ เกิ ดความเข้ าใจเป็ นแนวทางเดี ยวกั นในการพั ฒนาและปรับปรุ งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559-2563
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1.3 ผลลัพธ์ที่ได้รับ
1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.4

1.3.5

สานั กงานปลั ด กระทรวงแรงงาน มีแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559–2563
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน มี ก รอบนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางสาหรับการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสนั บ สนุ น ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวง
แรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน มี ร ายงานผลการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552-2556
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีข้อมูลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน (As-Is Analysis) ใน
การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค

1.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์
1.4.1
1.4.2
1.4.3

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
จานวนโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกาหนดไว้
กลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุนตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพ และ
สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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1.5 ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ปัจจัยเชิงองค์กร ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ และปัจจัยเชิง การ
ปฏิบัติงานโครงการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1.5.1 ปัจจัยเชิงองค์กร ประกอบด้วย
1) ผู้นาองค์กร
2) การสื่อสารภายในองค์กร
3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร
4) ความสอดคล้องของเป้าหมายโครงการกับองค์กร
1.5.2 ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ ประกอบด้วย
1) ขอบเขตของโครงการ
2) แผนงานโดยละเอียด
3) คุณลักษณะของทีมงาน
4) การควบคุมและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
5) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
6) ความน่าเชื่อถือและการบูรณาการระบบ
1.5.3 ปัจจัยเชิงการปฏิบัติงานโครงการ ประกอบด้วย
1) วิธีการปฏิบัติงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
2) การทางานข้ามสายงานของทีมงานในโครงการ
3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลของทีมงาน
4) การอบรมที่เพียงพอของทีมงาน
สาหรับ ปัจจัย แห่งความส าเร็จในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถประมวลคาอธิบาย
ความหมาย ดังนี้
1. ปัจจัยเชิงองค์กร ได้แก่
1.1 ผู้นาองค์กร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ
ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ เช่น งบประมาณ เครื่องมือ และบุคลากร เป็นต้น
1.2 การสื่อสาร หมายถึง ผู้ดาเนินงานโครงการต้องมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการจนเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดเป็นความร่วมมือ
1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์ก ร หมายถึง การดาเนินงานโครงการบางครั้งต้องอาศัยการมี
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ส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ การให้ข้อมูล
การแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็นต้น
1.4 ความสอดคล้องของเป้าหมายโครงการกับองค์กร หมายถึง การระบุเป้าหมายโครงการต้องมีความ
ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นถึงความสาคัญของ
โครงการ
2. ปัจจัยเชิงการบริหารโครงการ ได้แก่
2.1 ขอบเขตของโครงการ หมายถึง สิ่งที่ต้องดาเนินการมีความชัดเจน และสามารถนาไปปฏิบัติได้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2.2 แผนงานโดยละเอียด หมายถึง การจัดทาแผนขั้นตอนการดาเนินงาน พร้อมทั้ง ระบุวิธีการ กิจกรรม
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการ
2.3 คุณลักษณะของทีมงาน หมายถึง การสรรหาและกาหนดคุณ สมบัติของคณะทางาน โดยเฉพาะต้องมี
ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
2.4 การควบคุมและติดตามความคืบหน้าของโครงการ หมายถึง การวางแผนในการควบคุมและติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการ โดยมีการกาหนดให้ทีมงานต้องรายงานผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบว่าการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
2.5 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายถึง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น การติดต่อสื่อสารด้วยโปรแกรม Line
หรือ การแชร์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Dropbox เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2.6 ความน่าเชื่อถือและการบูรณาการระบบ หมายถึง ความน่าเชื่อถือของระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ
โครงการ เช่น ระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น โดยมีการบูรณาการระบบ
เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทีมงานทุกคน
3. ปัจจัยเชิงการปฏิบัติงานโครงการ ได้แก่
3.1 วิธีการปฏิบัติงานของทีมงานที่มีป ระสิทธิภาพ หมายถึง การกาหนดวิธีการปฏิบัติงานของทีมงาน
จะต้องไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
3.2 การทางานข้ามสายงานของทีมงานในโครงการ หมายถึง การดาเนินงานโครงการบางครั้ง อาจประสบ
ปัญหาเรื่องบุคลากรเจ็บป่วย หรือขาดแคลน ดังนั้นบุคลากรที่มีอยู่จะต้องสามารถปฏิบัติทดแทนกันได้
3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลของทีมงาน หมายถึง การกาหนดมาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่ าง
ทีมงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินงานโครงการ
3.4 การอบรมที่เพียงพอของทีมงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ให้กับทีมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีอย่างประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานโครงการ
ที่มาข้อมูล : ผลงานวิจัยของนาย อเนก พงษ์ศิริ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 9 เมษายน 2558

หน้า 1-5

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
1.6 แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับแนวทางในการศึกษา สารวจ วิเคราะห์ และจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีระบบและเป็นแบบแผน
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1.การรวบรวมข้อมูล 2.การวิเคราะห์และประเมินผล และ การยกร่าง
และจัดทาแผนแม่บทฯ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปภาพที่ 1-1

ภาพที่ 1-1 ขั้นตอนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากภาพที่ 1-1 สามารถสรุปรายละเอียดขั้นตอนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้
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1.6.1

การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) การรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารนโยบาย บริบทองค์กร และยุทธศาสตร์
สาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
1.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
1.2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
1.3) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทย (ICT2020)
1.4) (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561
1.5) (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์ของประเทศไทย
พ.ศ. 2556-2560
1.6) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020
1.7) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 (ASEAN
ICT Masterplan 2015)
1.8) แผนแม่บทด้านแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555-2559
1.9) แผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556-2559
1.10) (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
1.11) (ร่าง) แผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558-2561
1.12) ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย (Digital Economy)
1.13) แนวโน้ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในอนาคต
(Technology Trend)
1.14) กฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2) การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูง บุคลากร และ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น
2.1) นโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2.2) ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อสนั บสนุ น ในการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา
2.3) ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนในการดาเนินงานในอนาคต
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ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
3)

1.6.2

การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น
3.1) สถานภาพปัจจุบันในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4) การรวบรวมข้อมูลจากประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ตัวอย่างเช่น
4.1) การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4.2) การประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น (SWOT Analysis) ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
การวิเคราะห์ และประเมินผล
1) การวิ เคราะห์ เชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) เป็ นการวิ เคราะห์ เชิ งบรรยาย เพื่ อ
สรุปผลเนื้อหา หรือบริบทต่าง ๆ ที่ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
2) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อสรุปสถานภาพ ประเด็นปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย และโอกาส
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน
และประเด็นสาคัญในอนาคตที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวอย่างเช่นการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และการกากับดูแลนโยบายด้าน
แรงงาน เป็นต้น
4) การวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า ง (Gap Analysis) เป็ น การวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ต่อการตอบสนองสถานการณ์
แรงงาน และความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
5) การประเมินผลเชิงนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นการประเมินผลสถานภาพ
ปัจจุบัน และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจน
ช่องว่างเชิงนโยบายที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ผ่าน
มายังไม่ตอบสนองต่อการดาเนินงาน
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1.6.3

การยกร่าง และจัดทาแผนแม่บทฯ
1) การยกร่ า ง และจั ด ท าแผนแม่ บ ทฯ โดยผ่ า นกระบ วนการมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Approach) ได้แก่
1.1) การกาหนดประเด็นและแนวทางการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1.2) การยกร่างแผนแม่บทฯ โดยการระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1.3) การตรวจสอบร่างแผนแม่บทฯ โดยการทาประชาพิจารณ์
1.4) การทบทวนและปรั บ ปรุ ง ร่ า งแผนแม่ บ ทฯ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารจั ด ท า
แผนแม่บทฯ ฉบับสมบูรณ์
2) เผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นการนาเสนอแผนแม่บ ทฯ ต่อสาธารณะ โดยการเผยแพร่
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1.7 องค์ประกอบของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559-2563 ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระที่ ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย บริบทองค์กร
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสารวจและ
วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559-2563
ตลอดจนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีรายละเอียดโครงสร้างของแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้
ชื่อบท

อธิบายขอบเขตเนื้อหา

บทที่ 2 บทวิ เคราะห์ ทิ ศ ทางการ
พั ฒ นา นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ที่
เกี่ ย วข้ องต่ อการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื้อหาประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ บริบท
และสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของส านั กงานปลั ด กระทรวงแรงงาน
โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
1) บริบท และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสานักงาน
ปลั ด กระทรวงแรงงานที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาด้ า นแรงงานทั้ ง

หน้า 1-9

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ชื่อบท

อธิบายขอบเขตเนื้อหา
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
2) บริบทการพัฒนาของประเทศไทย กระทรวงแรงงาน และ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3) บริบทการพัฒนาของประเทศไทยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4) กฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5) แนวโน้ มการพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารใน
อนาคต (Technology Trend)
6) แนวคิดผู้ บ ริห ารในการพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บทที่ 3 สถานภาพด้ านเทคโนโลยี เนื้อหาประกอบด้วย สรุปผลการวิเคราะห์ส ถานภาพปัจจุบันการ
สารสนเทศและการสื่ อ สารของ ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลั ดกระทรวงแรงงาน สรุปผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552-2556 ตลอดจนการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
บทที่ 4 ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้ าหมาย ตั ว ชี้ วั ด แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมหลั ก /กิ จ กรรม
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สนั บสนุ น ในการพั ฒ นางานด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
บทที่ 5 การบริ หารจั ดการและการ
ติ ดตามประเมิ นผลแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย แนวทางการบริ ห ารจั ด การแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
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ชื่อบท
ภาคผนวก

อธิบายขอบเขตเนื้อหา
แสดงประมวลภาพกิจกรรมการมีส่ วนร่ว มของผู้ บริห ารระดับสู ง
และบุ คลากรของส านั กงานปลั ด กระทรวงแรงงาน ในการจัดท า
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559-2563
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บทที่ 2 บทวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
บทนี้เป็น การนาเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน นโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
อนาคต (Technology Trend) รวมถึงการน าเสนอแนวคิ ด ของผู้ บ ริห ารที่ มี ต่อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 บริบทการเปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลก
จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ (World Population Prospects : The 2012 Revision)
พบว่า ในปี 2556 ประชากรโลกมีทั้งสิ้น 7.2 พันล้านคน โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.1 พันล้านคน ในปี 2578
และเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 9.6 และ 10.9 พั น ล้ า นคนในปี 2593 และ 2643 ตามล าดั บ โดยในช่ ว งปี 2593
ประชากรโลกจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75.6 ปี (ปี 2553 มีอายุเฉลี่ยเพียง 67.6 ปี) โดยเพศชายจะมี
อายุขัยเฉลี่ย 73.3 ปี ต่ากว่าประชากรเพศหญิง ซึ่งมีอายุคาดเฉลี่ย 77.9 ปี จากการลดลงของอัตราการ
ตายอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากความเจริญก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสาธารณสุข ทาให้อายุขัย
เฉลี่ยของประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างประชากรโลกจะมีประชากรสูงอายุเป็น
สัดส่วนที่สูงกว่าประชากรวัยเด็ก โดยมีผลกระทบ คือ วัยทางานที่จะต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงวัยจะต้อง
แบกรับ ภาระหนั กขึ้น แต่ เดิมในปี 2493 คนในวัยท างาน 12 คน จะดูแลผู้ สู งอายุ 1 คน ในปี 2543
สัดส่วนคนในวัยทางานลดลงเป็น 9 คน ต่อผู้สูงอายุ 1คน และในปี 2593 คนทางาน 4 คนจะต้องดูแล
ผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งสามารถแสดงภาพแนวโน้มจานวนประชากรโลก ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-1
สภาพการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรดั ง กล่ า ว เป็ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ
สถานการณ์โครงสร้างประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียน โดยประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสัดส่วนประชากรเด็กมากที่สุด ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศ
เวียดนามมีวัยแรงงานมากที่สุด ส่วนประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด
แสดงให้เห็นว่าบางประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แล้ว ดังตารางที่ 2-1
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ภาพที่ 2-1 แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงประชากรโลก
ตารางที่ 2-1 สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน ป 2556
ประเทศ
ประชากร
โครงสร้างประชากร(ร้อยละ)
(ล้านคน)
ต่ากว่า 15 ป
15-64 ป
65 ปขึ้นไป
บรูไน
0.42
25.3
70.7
4.0
กัมพูชา
15.14
30.1
65.7
4.2
อินโดนีเซีย
249.87
26.1
68.1
5.8
ลาว
6.77
32.1
63.9
4.0
มาเลเซีย
29.72
29.1
65.6
5.3
เมียนมาร์
53.26
24.4
70.3
5.4
ฟิลิบปินส์
98.39
34.3
61.8
3.8
สิงคโปร์
5.51
15.6
73.9
10.5
ไทย
64.62
18.7
71.4
9.9
เวียดนาม
91.68
22.8
71.1
6.1
รวม
615.37
26.2
67.9
5.9
ที่มาข้อมูล : World Population Prospect, the 2013 Revision, United Nations และผลการคาดประมาณ
ประชากรไทย พ.ศ.2553-2583 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อ้างจาก สุชาดา ทวี
สิทธิ์, มาลี สันภูวรรณ์,ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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การที่โครงสร้างประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไป มีผู้สู งอายุเพิ่มขึ้นแต่เด็กเกิดใหม่ลดลง ทาให้มี
แรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง ส่งผลให้แรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
เมื่อเที ยบกับขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของคนวัยทางาน ทาให้ภาครัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็น
ประเด็นที่มีความสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนา
ระบบการคุ้มครองทางสั งคมเพื่อดูแลสังคมสูงอายุของอาเซียนจึงเป็นประเด็นท้าทายที่ ทุกประเทศต้องให้
ความสาคัญเป็นลาดับต้น ๆ เพื่อไม่ให้ติดหล่มข้อจากัดด้านทุนมนุษย์และความเสี่ยงจากการล้มละลายทางการ
คลังในการดูแลประชากรสูงวัย รวมถึงการมีแรงงานข้ามชาติเข้ ามาทางานในประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศในอาเซียน ในปี 2553 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-2 สามารถ
จาแนกเป็นประเทศผู้นาเข้าแรงงาน และผู้ส่งออกแรงงาน โดยประเทศที่นาเข้าแรงงานมากที่สุด คือ ประเทศ
มาเลเซีย จานวน 2.4 ล้านคน รองลงมาเป็น ประเทศสิงคโปร์ จานวน 2.0 ล้านคน และประเทศไทย จานวน
1.2 ล้านคน เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงทาให้มีความต้องการแรงงานเป็นจานวนมาก ประกอบ
กับประเทศเหล่านี้มีระดับค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง ซึ่งรวมถึงระดับค่าจ้าง เงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทน
และโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ขณะเดียวกัน ประเทศที่ส่งออกแรงงานมากที่สุด คือ ประเทศฟิลิปปินส์ จานวน 4.3 ล้านคน
รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซีย จานวน 2.5 ล้านคน ประเทศเวียดนาม จานวน 2.2 ล้านคน ประเทศเมียน
มาร์ จานวน 5.1 แสนคน ประเทศกัมพูชา จานวน 3.5 แสนคน และสปป.ลาว จานวน 3.7 แสนคน ทั้งนี้ มี
จานวนแรงงานที่เคลื่อนย้าย-เข้าออก รวมทั้งสิ้นประมาณ 19.5 ล้านคน โดยมีการเคลื่อนย้ายออกไปทางาน
ต่างประเทศประมาณ 12.8 ล้านคน มากกว่าการเคลื่อนย้ายเข้าไปทางานในประเทศประมาณ 6.7 ล้านคน

ภาพที่ 2-2 แสดงจานวนแรงงานเคลื่อนย้ายเข้าออกของประเทศอาเซียนในปี 2553 (หน่วย-คน)
ที่มาข้อมูล : The world Bank, The migration and Remittances Factbook 2011 อ้างจาก รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555
หน้า 2-3

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมาช้านาน โดยประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ซึ่ง
การคาดประมาณประชากรไทยในช่ว งปี 2553-2583 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ในปี 2553 ประชากรไทยมีจานวน 63.8 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 66.4
ล้านคนในปี 2569 หลังจากนั้น จะมีจานวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือ 63.9 ล้านคนในปี 2583
ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-3 โดยพบว่า ใน 30 ปีข้างหน้าหรือปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
เป็นจานวนสูงถึง 20.5 ล้านคน หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 ของประชากรไทยทั้งหมด แต่จะมีประชากร
วัยแรงงานเพียง 35.2 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีประชากรวัยแรงงาน 42.9 ล้านคน หรือ
ลดลง 7.8 ล้านคน ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีจานวนลดลงเช่นกัน จาก 12.0 ล้านคนในปี 2557 เป็น 8.2
ล้านคน ในปี 2583
นอกจากนี้ ประชากรเพศหญิงจะมีจานวนมากกว่าเพศชายเกือบ 2 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าในอนาคตผู้หญิงจะเป็นกาลังแรงงานสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ รวมถึงภาระของ
ประชากรวัยแรงงานที่ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2513 ผู้สูงอายุ 1 คน ถูกแบกรับ
ด้ว ยประชากรวัย แรงงานถึง 10 คน แต่ในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คน ที่มีศักยภาพในการ
เกื้อหนุนหรือแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7
คน ในการแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน

ภาพที่ 2-3 แสดงปิระมิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย จาแนกตามเพศ
ที่มาข้อมูล : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เดือนมิถุนายน 2558
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2.1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เพราะมีข้อจากัดด้านการ
เติบ โตจากทั้งปั จ จั ย ภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่ว งครึ่งแรกของปีเศรษฐกิ จไทยไม่ ขยายตั ว
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเชื่อมั่น
ของครั ว เรื อ นธุ ร กิ จ รวมทั้ งนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบกั บ หนี้ ค รัว เรื อ นที่ อ ยู่ ในระดั บ สู งท าให้ ผู้ บ ริ โภค
ระมัดระวังในการใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้การส่งออกสินค้ายัง
ฟื้นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งไทยมีข้อจากัดด้านการผลิตสินค้า
ที่ใช้เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป
นอกจากนั้ น ในช่วงที่ ผ่ านมาด้ว ยจานวนประชากรที่ เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และการมี
ประชากรวัยแรงงานจานวนมาก ซึ่ งสอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้น (Labor
Intensive Industry) ทาให้เป็นประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง แต่ในอนาคตการขับเคลื่อนประเทศให้
หลุ ดพ้น จากกับ ดักของประเทศรายได้ปานกลาง หรือแม้แต่การคงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้อยู่ ในระดับ เดิมภายใต้สั งคมที่ เต็มไปด้ว ยผู้ สูงวัย อาจเป็นไปได้ยาก หากประเทศไทยยังมี
โครงสร้างการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และไม่จูงใจต่อการพัฒนากาลังคนให้มีผลิตภาพเพิ่ม
มากขึ้น และทาให้แรงงานไทยติดอยู่ในวงจรของแรงงานทักษะต่าที่มีค่าจ้างแรงงานต่า มีรายได้ไม่ เพียงพอ
ในการเลี้ยงดูประชากรทุกช่วงวัย และเป็นหลักประกันความมั่นคงยามชราภาพ
2.1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ
ทิ ศ ทางและบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของโลกและประเทศไทยในช่ ว งปี พ.ศ.2560-2575
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ท าการวิ เคราะห์ บริบ ทการเปลี่ ยนแปลง
ของสถานการณ์โลกและประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างประชากร ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ
ด้านโครงสร้างทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างการเมืองการปกครอง พบว่าบริบทการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ส่งผลทั้งด้านดี และด้านลบต่อประเทศไทย ดังนี้
1) ผลกระทบด้านดีต่อประเทศไทย
1.1) มี ป ระชากรของอาเซี ย นเพิ่ ม ขึ้ น เกื อ บ 10 เท่ า ของไทยหรื อ 600 ล้ า นคน
เป็นแหล่งอุปสงค์ขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งในโลก
1.2) สามารถเคลื่อนย้ายสถานประกอบการไปหาแหล่งค่าจ้างถูกกว่าไทยเกือบ 8 ประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้องใช้แรงงานเข้มข้น
1.3) สามารถคัดเลือกผู้ทางานในสาขาวิชาชีพชั้นสูงได้สะดวกและมีทางเลือกมาก
ขึ้นจากการเปิดเสรีแรงงาน
1.4) กาลังแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือสามารถหาแหล่งจ้างงานใหม่ได้กว้างขวางใน
กลุ่มอาเซียน
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1.5) มี ช่ อ งทางแข่ งขั น ที่ ยุ ติ ธ รรมมากขึ้น เมื่ อ อยู่ภ ายใต้ ก ฎกติ ก าข้ อ ตกลงในหมู่
ประเทศอาเซียนด้วยกัน
1.6) ถูกบังคับให้ตื่นตัวและปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันในทุกรูปแบบที่เข้มข้นขึ้น
2) ผลกระทบด้านลบต่อประเทศไทย
2.1) ธุรกิจจะมีการแข่งขันมากขึ้นจาเป็นจะต้องใช้ความรอบรู้ในการบริหารจัดการ
ที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น
2.2) ผู้ประกอบการจาเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจเพื่อให้
ต้นทุนสินค้าและบริการอยู่ในระดับต่าพอที่จะแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน
2.3) ผู้ประกอบการจาเป็นต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจรวมตัวกันเป็นกลุ่มธุรกิจ
(Cluster) มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจไทยด้วยกัน
2.4) ผู้ประกอบการที่ปรับตัวให้มีความเป็นนานาชาติไม่ได้อาจจะต้องเลิกกิจการ
2.1.4 บริบทจากองค์การระหว่างประเทศ
1) อ นุ สั ญ ญ าอ งค์ ก ารแ รงงาน ระห ว่ างป ระเท ศ ( International Labour
Organization : ILO)
องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labour Organization : ILO)
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) พร้อมกับสันนิบาตชาติภายใต้สนธิสัญญาแวร์ ชาย โดยต้องการให้
รัฐบาล และนายจ้ าง และสหภาพแรงงานร่วมกันสร้างความยุติธรรมในสั งคมและความเป็นอยู่ที่ดีให้
เกิดขึ้นในโลก ต่อมาเมื่อมีการยกเลิกสันนิบาตชาติแล้วก็ได้กลายเป็นทบวงการชานาญพิเศษองค์การแรก
ของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
สมาชิกก่อตั้งองค์การเดิมมี 42 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ร่ว ม
ก่อตั้งด้วย ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีประเทศสมาชิกจานวน 186 ประเทศ และในฐานะประเทศสมาชิก
ประเทศไทยต้องจ่ ายค่าบ ารุงสมาชิกองค์กร โดยในปี 2558 ประเทศไทยจ่ายค่าบารุงเป็นจานวนเงิน
908,416 สวิสฟรังก์ เพื่อสมทบเป็นงบประมาณดาเนินงานขององค์การ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีการดาเนินงานโดยผ่ านเครื่องมือที่สาคัญ ได้แก่
“ตราสารหรือที่เรียกอีกอย่ างหนึ่ งว่า “มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ” ซึ่งปรากฏในรูปแบบของ
อนุสัญญา พิธีสารและข้อแนะนา” โดยที่ประชุมใหญ่ประจาปีองค์การแรงงานระหว่ างประเทศ (จัดใน
เดือนมิถุนายนของทุกปี) ซึ่งเป็นเวทีการประชุมของผู้แทนรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างจากประเทศสมาชิก
ทั้งหมด มีหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศดังกล่าว
- อนุสัญญา (Convention) เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เมื่อประเทศสมาชิก
ได้ให้สัตยาบันแล้วก็ผูกพันตนเองที่จะต้องปฏิบัติตามบัญญัติและเงื่อนไขของอนุสัญญา ซึ่ง ILO จะมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะ
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- พิธีสาร (Protocol) เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ขยายความของอนุสัญญา
หลัก และมีผลผูกพันทางกฎหมายเฉพาะประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบัน
- ข้อแนะ (Recommendation) เป็ นส่ วนขยายอนุสั ญ ญาหรือเกี่ยวข้องกับ ปัญ หา
บางอย่างมีลักษณะเหมือนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งไม่มีพันธกรณีเป็นทางการเหมือนอนุสัญญา และไม่ต้องมีการ
ให้สัตยาบัน
ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 มีอนุสัญญา 189 ฉบับ และข้อแนะ 204 ฉบับ (โดยข้อแนะฉบับ
ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ฯ สมัยที่ 104 ได้แก่ ข้อแนะฉบับที่ 204 ว่าด้วยการปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ ค.ศ. 2015) ทั้งนี้มาตรฐานแรงงานระหว่า งประเทศทั้งสามประเภท
แบ่งเป็น 23 หมวด (Subjects) ดังนี้
หมวด 1 เสรี ภ าพของสหภาพ การร่ ว มเจรจาต่ อ รองร่ ว ม และแรงงานสั ม พั น ธ์ (Freedom of
association, collective bargaining, and industrial relations)
หมวด 2 แรงงานบังคับ (Forced labour)
หมวด 3 การขจัดการใช้แรงงานเด็ก และการคุ้มครองเด็กและผู้ เยาว์ (Elimination of child labour
and protection of children and young persons)
หมวด 4 โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (Equality of opportunity and treatment)
หมวด 5 การร่วมปรึกษาหารือไตรภาคี (Tripartite consultation)
หมวด 6 การบริหารแรงงานและการตรวจแรงงาน (Labour Administration and Inspection)
หมวด 7 การส่งเสริมและนโยบายการจ้างงาน (Employment policy and promotion)
หมวด 8 การฝึกอบรมและการแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance and training)
หมวด 9 ความมั่นคงในการจ้างงาน (Employment security)
หมวด 10 ค่าจ้าง (Wages)
หมวด 11 เวลาการทางาน (Working time)
หมวด 12 ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน (Occupational safety and health)
หมวด 13 การประกันสังคม (Social security)
หมวด 14 การคุ้มครองความเป็นมารดา(Maternity protection)
หมวด 15 นโยบายทางสังคม (Social policy)
หมวด 16 แรงงานข้ามชาติ (Migrant workers)
หมวด 17 เอชไอวีและโรคเอดส์ (HIV and AIDS)
หมวด 18 คนประจาเรือ (Seafarers)
หมวด 19 คนงานประมง (Fishers)
หมวด 20 คนงานท่าเรือ (Dockworkers)
หมวด 21 ชนพื้นเมืองและชนเผ่า(Indigenous and tribal peoples)
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หมวด 22 ประเภทเฉพาะของคนงาน(Specific categories of workers)
หมวด 23 อนุสัญญาการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบท (Final Articles Revision Conventions))
จากการเป็นสมาชิกของ ILO ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามธรรมนูญของ ILO ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ได้แก่
1. ปฏิบัติตามมาตรา 19 คือ การนาอนุสัญญาและข้อแนะนาซึ่งตราโดยที่ประชุม
ใหญ่ของ ILO แต่ละสมัยการประชุมเสนอต่อรั ฐสภาเพื่อรับทราบ และจัดทารายงานอนุสัญญาที่มิได้ให้
สัตยาบันตามที่ได้รับการร้องขอจากสานักงาน ILO
2. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 22 คื อ จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ ต าม
อนุสัญญาที่ประเทศได้ให้สัตยาบัน
3. ปฏิบั ติตามมาตรา 23 คือ นาเสนอรายงานตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้องค์การ
นายจ้างและองค์การลูกจ้างทราบ
ในปัจจุบันประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
จานวน 15 ฉบับ บอกเลิก 1 ฉบับ จึงมีผลใช้บังคับ 14 ฉบับ ดังนี้
อนุสัญญาที่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
1. อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 14 ว่า ด้ ว ยการหยุ ด พั ก ผ่ อ นประจาสั ป ดาห์ (ภาคอุ ต สาหกรรม) ค.ศ. 1921
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511) (อนุสัญญาวิชาการ)
2. อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 19 ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ที่ เท่ า เที ย มกั น (เงิ น ทดแทนกรณี ป ระสบอุ บั ติ เหตุ )
ค.ศ. 1925 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511) (อนุสัญญาวิชาการ)
3. อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512)
(อนุสัญญาพื้นฐาน)
4. อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 80 ว่ า ด้ ว ยการแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ท้ า ยบท ค.ศ. 1946 (ให้ สั ต ยาบั น เมื่ อ วั น ที่
5 ธันวาคม 2490)
5. อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการบริการจัดหางาน ค.ศ. 1948 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512)
(อนุสัญญาวิชาการ)
6. อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน ค.ศ. 1951 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542)
(อนุสัญญาพื้นฐาน)
7. อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการยกเลิกการลงโทษอาญา (คนงานพื้นเมือง) ค.ศ. 1955 (ให้สัตยาบันเมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2507) (สถานะของอนุสัญญา Shelved Convention) (อนุสัญญาวิชาการ)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 105 ว่ า ด้ ว ยการยกเลิ ก แรงงานบั งคั บ ค.ศ. 1957 (ให้ สั ต ยาบั น เมื่ อ วั น ที่ 2
ธันวาคม 2512) (อนุสัญญาพื้นฐาน)
อนุสัญญาฉบั บที่ 116 ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติท้ายบท ค.ศ. 1961 (ให้ สัตยาบันเมื่อวันที่ 24
กันยายน 2512)
อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการมีงานทา ค.ศ. 1964 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2512) (อนุสัญญาเร่งด่วน)
อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้าหนักสูงสุด ค.ศ. 1967 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512)
(อนุสัญญาวิชาการ)
อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่า ค.ศ. 1973 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547)
(อนุสัญญาพื้นฐาน)
อนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่าด้วยการพื้นฟูด้านการฝึกอาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ) ค.ศ. 1983
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550) (อนุสัญญาวิชาการ)
อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ค.ศ. 1999 (ให้สัตยาบันเมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544) (อนุสัญญาพื้นฐาน)

อนุสัญญาที่บอกเลิก
อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุขั้นต่า (งานใต้ดิน) ค.ศ. 1965 (บอกเลิกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2547) เนื่องจากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 138 จึงมีผลให้บอกเลิกอนุสัญญาฉบับที่ 123
โดยอัตโนมัติ
เมื่อประเทศสมาชิกตัดสินใจที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้ว อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้หลังวันที่ให้
สัตยาบันไปแล้ว 12 เดือน โดยพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การจัดทารายงานการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาในทุก ๆ สามปี สาหรับอนุสัญญาพื้นฐาน (จานวน 8 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบัน
จานวน 5 ฉบับ) อนุสัญญาเร่งด่วน (จานวน 4 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันจานวน 1 ฉบับ) และทุก ๆ
ห้าปีสาหรับอนุสัญญาวิชาการ (จานวน 177 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันจานวน 8 ฉบับ) (ที่มาข้อมูล
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
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2)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC)1
ผู้ น าประเทศสมาชิ กอาเซี ยน จ านวน 10 ประเทศ คื อ ประเทศไทย ประเทศพม่ า
ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศกั ม พู ช า และประเทศบรู ไน ได้ ต กลงร่ ว มกั น จั ดตั้ งประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community)
คาขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ งอัตลักษณ์
หนึ่ งประชาคม” ซึ่ งประกอบด้วย 3 เสาหลั ก คื อ (1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics
Community : AEC) (2) ป ร ะ ช า ค ม สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ า เซี ย น (Socio-Cultural Pillar)
(3) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar) ต่อมาได้มีการยกระดับความร่วมมือของ
อาเซียนเข้าสู่ มิติใหม่ในการสร้างประชาคมมาจากการจัดทาปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผล
บังคับตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่เลื่อนกาหนดเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากปี
พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบ
คล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone ซึ่งจะทาให้มีผลประโยชน์ มีอานาจในการต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น สาหรับ
สินค้าจะมียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว2 นอกจากนี้
ยังมีการกาหนดจุดเด่นให้แต่ละประเทศใน AEC ดังนี้ (1) ประเทศพม่า เด่นในด้านสาขาเกษตรและประมง
(2) ประเทศมาเลเซีย เด่นในด้านสาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ (3) ประเทศอินโดนีเซีย เด่นในด้าน
สาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (4) ประเทศฟิลิปปินส์ เด่นในด้านสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (5) ประเทศ
สิ งคโปร์ เด่ นในด้านสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาสุ ขภาพ และ (6) ประเทศไทย เด่ นด้ านสาขา
การท่องเที่ยว และสาขาการบิน
อาเซียนได้จัดทาพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็น
แผนบู รณาการงานด้ านเศรษฐกิจให้ เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่ งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิ จ
ในด้านต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดาเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558
รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้าเพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
อาเซียนได้กาหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสาคัญลาดับแรก
1

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (ม.ป.ป.) ความเป็นมาของอาเซียน. สืบค้นจาก http://www.thaiaec.com/file/asean-history.pdf
AEC คืออะไร. สืบค้นจาก http://www.thai-aec.com/41
2
รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List : SL) http://www.thai-aec.com/file/sensitive-list.pdf
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อานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล แรงงานฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกสถาบั น ในอาเซี ย น โดยประเทศสมาชิ ก ได้ ร่ ว มกั น ด าเนิ น มาตรการต่ า ง ๆ ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถแข่งขันของอาเซียน ได้แก่ (1) ยกเลิกภาษีศุลกากรให้หมดไป (2) ทยอยยกเลิกอุปสรรคทาง
การค้าที่มิใช่ภาษี (3) ปรับประสานพิธีการด้านศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลด
ต้ น ทุ น ธุ ร กรรม เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ เสรี นั ก ลงทุ น อาเซี ย นสามารถลงทุ น ได้ อ ย่ า งเสรี ในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น
การเป็นตลาดและฐานะการผลิตเดียวกันของอาเซียนมี 5 องค์ประกอบหลัก
คื อ (1) การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า เสรี (2) การเคลื่ อ นย้ า ยบริ ก ารเสรี (3) การเคลื่ อ นย้ า นการลงทุ น เสรี
(4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น และ (5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
2.2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุ่งเรือง และมี
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคที่ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น มี 6 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่
(1) นโยบายการแข่งขัน (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) (4) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะนากฎหมายและนโยบายการแข่งขันมา
บังคับใช้ภายในประเทศ เพื่อทาให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของภาค
ธุรกิจที่เป็นธรรม นาไปสู่การเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว
2.3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (2) ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for
ASEAN Integration : IAI) ความริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับ SME
และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณีและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รับ
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
2.4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
อาเซี ย นอยู่ ในท่ า มกลางสภาพแวดล้ อ มที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระหว่า งกั น และมี
เครือข่ายกับโลกสูง โดยมีตลาดที่พึ่งพากันและอุตสหกรรมระดับโลก ดังนั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียน
สามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ ทาให้อาเซียนมีพลวัตเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ผลิตของโลก รวมทั้งทา
ให้ตลาดภายในยังคงรักษาความน่ าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงต้องมองออกไปนอก
ภูมิภาค อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยดาเนิน 2 มาตรการคือ (1) การจัดทาเขตการค้าเสรี
(FTA) และความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (CEP) กับประเทศนอกอาเซียน (2) การมีส่วนร่วม
ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก
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จุดเด่นของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียม (AEC) สาขาอุตสาหกรรม และ
สาขาวิ ช าชี พ ที่ ต กลงร่ ว มกั น ในการจั ด ตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยอาเซี ย นได้ ก าหนดสาขา
อุตสาหกรรมที่เป็นจุดเด่นให้แต่ละประเทศใน AEC ดังตารางที่ 2-2 และสาขาอุตสาหกรรมลาดับแรกที่อยู่
ภายนใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะทาให้มีอานาจในการแข่งขันกับตลาดในประเทศภูมิภาคอื่น
ได้ต่อไป
ตารางที่ 2-2 แสดงสรุปจุดเด่นของแต่ละประเทศใน AEC และสาขาอุตสาหกรรมสาคัญลาดับแรก
จุดเด่นของแต่ละประเทศใน AEC
สาขาอุตสาหกรรมสาคัญลาดับแรก
(1) เกษตร
 พม่า : สาขาเกษตร และประมง
(2) ประมง
 มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ
 อินโดนีเซีย : สาขาภาพยนตร์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้

(3) ผลิตภัณฑ์ยาง

 ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
 ไทย : สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศ
ไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN)

(4) ผลิตภัณฑ์ไม้
(5) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(6) อิเล็กทรอนิกส์
(7) ยานยนต์
(8) การขนส่งทางอากาศ
(9) สุขภาพ
(10) e-ASEAN
(11) ท่องเที่ยว
(12) โลจิสติกส์
รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตร
และป่าไม้

ข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition
Arrangements : MRAs) โดยกาหนดเพื่ ออานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ าย นักวิช าชีพ แรงงาน
เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทางานใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้อย่างเสรี ในวิชาชีพ ดังนี้ (1) สาขาวิศวกร (2) สาขานักสารวจ (3)
สาขาสถาปัตยกรรม (4) สาขาแพทย์ (5) สาขาทันตแพทย์ (6) สาขาพยาบาล (7) สาขานักบัญชี และ (8)
สาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
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1.1) ผลกระทบต่อประเทศไทย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสาย
วิชาชีพทั้ง 8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทาให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 8 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น
 ภาพรวมคุณภาพของผู้จบวิชาชีพทั้ง 8 ในไทยก็สูงอยู่ในระดับแถวหน้าของ
ประเทศอาเซียน ทาให้โอกาสในการหางานมีสูง
 ในภาพรวมสั งคมไทยก าลั งเข้ า สู่ ภ าวะสั งคมผู้ สู งอายุ จ านวนคนในวั ย
ทางานกาลังลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จากการคาดการณ์จานวนประชากรไทยในสิบปีข้างหน้าของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสัดส่วนคนในวัยทางานจะต่ากว่าประชากรผู้สูงอายุ
มากจะทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพทั้ง 8 ซึ่งจะประกันได้ว่าผู้ที่
จบจากสายวิชาชีพดังกล่ าวไม่น่าจะมีการตกงาน เพราะมีตลาดใหญ่มารองรับทั้งในประเทศไทย และใน
ประเทศอาเซียน
 บางวิชาชีพไทยเริ่มจะเข้าสู่วิกฤตการขาดแคลนอาจารย์ เช่น ทันตแพทย์
ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทยจะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ใน
สายวิชาชีพทันตแพทย์อย่างแน่นอน
 ต้องระวังดูแลในเรื่องมาตรฐานของแรงงานต่างด้าวจากประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซีย นที่เข้า มาประกอบอาชีพ ทั้ ง 8 อาชีพ ในประเทศไทย เพราะอาจจะมี ผู้ม าจากประเทศอื่นที่ม า
ประกอบอาชีพในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุม อาจก่อเกิด
ผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบ และอาจส่งผลต่อปัญหาการประกอบอาชีพของคนไทยเอง
 ต้องระวังความสมดุลของแรงงานในบางสายวิชาชีพ ในกรณีที่คนไทยไป
ทางานต่างประเทศ และการเข้ามาทางานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว อาจจะส่งผลกระทบรุนแรง
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2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านแรงงาน และการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน ตั้ งแต่ระดับชาติ ระดั บหน่ วยงานภาครัฐ ระดั บ
กระทรวง รวมทั้งสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2559 -2563 ดังแสดงในรูปภาพ
ที่ 2-4

ภาพที่ 2-4 แสดงรายการนโยบาย และยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านแรงงาน และการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สาระส าคั ญ ของนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ จ ากภาพที่ 2-4 ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ภาพรวมยุทธศาสตร์แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สามารถแสดงได้
ดังรูปภาพที่ 2-5 และตารางที่ 2-3

ภาพที่ 2-5 แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
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ตารางที่ 2-3 แสดงผลการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและให้สังคมในสังคมไทย
สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1.1 พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
อาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดช่องทางการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมกับทักษะและอาชีพให้กับแรงงาน เป็นการสร้าง
ทางเลือกและเพิ่มโอกาสการแสวงหารายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

2.1 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.1.1 การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
1) พัฒนากาลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2) พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
มีคุณภาพ มีคุณค่าสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เป็นพลังในการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความเชื่อมโยงกับ

3.1 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.1.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดี
ขึ้น โดยพัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
ซึ่งรวมถึงเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ
4.2 การพัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
5.1 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อนุภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
5.2 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
5.3 การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.4 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น

2.2.2 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-25643 (อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ)
การกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างเตรียมการ
จัดทา ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการจัดประชุมหารือ
ระหว่างผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการพัฒนาในระยะ 2 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และหารือถึงประเด็น
ท้าทายที่ควรนามาพิจารณาประกอบการกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ซึ่งการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สศช. เห็นว่าควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบแทนการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอก รวมถึงต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาช่องว่าง (Gap) ของการพัฒนาใน 3 เรื่อง
ใหญ่ ได้แก่ ช่ องว่ างของผลิ ตภาพ (Productivity Gap) ช่องว่างของความยั่งยืน (Sustainability Gap) และ
ช่องว่างของสวัสดิการ (Welfare Gap) โดยเน้นการพัฒ นาเศรษฐกิจในระดับ “ฐานราก” ให้เป็นฐาน
สาหรับคนในชุมชน (Minor Sector) โดยใน Welfare Gap ต้องสามารถระบุถึงการคุ้มครองทางสังคม
(Social Protection Floor) สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ครบและตรงกับบริบท
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและการพัฒนานวัตกรมที่เชื่อมต่อทั้งการดารงชีวิตและภาคอุตสาหกรรม
ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ควรเป็ น แผนที่ ส ามารถระบุ “จุ ด เน้ น ” หรื อ จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของการพัฒนาในช่วง 5 ปี ของแผนฯ โดยการพัฒนาในแต่ละมิติ มีกรอบทิศทางซึ่งนาไปสู่
จุดเน้นที่จะเป็นประเด็นท้าทายของการพัฒนาเฉพาะด้าน 8 ด้าน มีดังนี้
1) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาค
2) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
3

อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค และณัจยา หนุนภักดี. (2557). วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 51 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
2557, ก้าวสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 … ประเด็นท้าทายในอนาคต. สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/journal/eco_journal/2557/eco_journal4_2557.zip
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3)
4)
5)
6)

กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่
กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านการส่งเสริมภาคเกษตร
กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านการกระจายอานาจ
8) กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้านสังคม
โดยแต่ละด้า นจะมีทั้งประเด็นต่อเนื่องจากแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 และประเด็นใหม่ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนรุนแรง
นอกจากนี้ สศช. ยั งให้ความส าคัญ กับการขับเคลื่ อนแผนพั ฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ให้ เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการดาเนินการดังนี้
1) ปรั บ รูป แบบของแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ให้ ส ามารถระบุ แนวทางการพั ฒ นา
ส าคั ญ ซึ่ งต้ อ งผลั ก ดั น สู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า ประสงค์ และตั ว ชี้ วัด ของแผน และระบุ
คณะกรรมการระดับชาติด้านต่าง ๆ ทาหน้าที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
2) ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ โดยระบุการนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติร่วมกับนโยบายรัฐบาลมาเป็น
กรอบการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปใช้เป็นกรอบการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณต่อไป
3) เชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่/จังหวัดกับการพัฒนาระดับประเทศให้เป็นภาพเดียวกัน
เช่น การกระจายความเจริ ญสู่ ภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับ สั งคมผู้ สูงอายุ เพื่ อสร้างความเข้มแข็งให้ส ถาบั น
ครอบครัวและให้คนอยู่ในพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งการเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่
4) ผลักดันให้เกิดผลในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการปรับปรุงแผนพัฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด และเพิ่มบทบาทของ
กลไกในการกาหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5) พัฒนาเครื่องมือการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่สามารถสะท้อนสถานการณ์
จริ งและตรงตามกลุ่ ม เป้ า หมาย และสามารถน าไปสู่ ก ารก าหนดกรอบนโยบาย (Policy Matrix) ที่
เหมาะสมได้ เช่น การวัดผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรที่ต้องมีการวัดที่สะท้อนรูปแบบการทางานที่แท้จริงที่
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะทางานตามฤดูกาล และทางานอื่นนอกฤดูกาล เป็นต้น
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2.2.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะปี พ.ศ. 2556–2561 สามารถแยกออกได้
เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังนี้
ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ
1) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
2) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
6) การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
ก้าวสู่สากล
7) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ระบบราชการไทยจะต้องให้คุณค่า ความสาคัญและยึดมั่นในปรัชญา หลักการและแนวทาง ดังนี้
 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐกาหนดทิศทางการทางานในระยะ
ยาวให้ชัดเจน สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
และรั บ ฟั งความคิด เห็ น เพื่ อไปปรั บ ปรุ งบริก าร เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน อ านวย
ประโยชน์ วางระบบ การจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเตรียม
ระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในภาวะวิกฤต
 ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้ดาเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจที่รัฐควรดาเนินการลด
ความซ้าซ้อน ปรับปรุงขั้นตอนการทางาน และเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงาน พัฒนารูปแบบการบริหาร
และกระบวนการ ทางานใหม่ สร้างขีดสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาสนับสนุน ในการทางาน ทางานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 บู รณาการการท างานของภาครั ฐและในระดั บต่ าง ๆ พั ฒ นารู ปแบบการท างานให้ มี ความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงกันเพื่อรองรับการดาเนินงานนโยบายสาคัญของประเทศและระดมสรรพกาลังบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อผลักดันการนานโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเพิ่มบทบาทของภาคส่วนอื่น ๆ ใน
สังคมที่มีความพร้อม เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้ามาร่วมดาเนินการ
 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพื้ นที่ ให้เป็นศูนย์ กลางความเจริญ ในระดับ
ภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทางาน การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
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 ลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรคหรือความยุ่งยากต่อการประกอบกิจการหรือการ
ดาเนิ น ชีวิต ของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งของประชาชน และ
ร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 พัฒนาและสรรหาผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทุก
ระดับ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี สร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ ทบทวนระบบ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 สร้างความพร้อมและขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเวทีโลก
2.2.4 แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 - 2559
1) วิ สั ย ทั ศ น์ : แรงงานมี ศั ก ยภาพสู งเพื่ อ ส่ งเสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ทาง
เศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) พันธกิจ
2.1) พัฒนากาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความ
ต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2.2) ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
3)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. การบริหารจัดการด้าน
การเสริมสร้างความสมดุล
แรงงานระหว่าง
ของตลาดแรงงาน และ
ประเทศที่มี
ความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
ประสิทธิภาพและเกิด
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : บรรเทาปัญหาการจ้างงานไม่ตรง
กับสายงาน (mismatch) และการขาดแคลน
แรงงานในระยะสั้น
กลยุทธ์ที่ 2 : ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 : วางระบบเสริมสร้างความสมดุลของ
อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 4 : ขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนากาลังแรงงานเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้าง
ให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานใน
ตลาดแรงงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มขีดความสามารถ
ของกาลังแรงงานและ
ผู้ประกอบการในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการด้าน
แรงงานระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้
กาลังแรงงาน

เป้าประสงค์
1. แรงงานไทยมีฝีมือได้
มาตรฐานสากลและ
สามารถแข่งขันทาง
เศรษฐกิจได้
2. สถานประกอบการมี
ความพร้อมด้าน
แรงงานในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ
1. การบริหารจัดการด้าน
แรงงานระหว่าง
ประเทศที่มี
ประสิทธิภาพและเกิด
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 1 : พั ฒ น าและขั บ เคลื่ อ น ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั น ของแรงงานและ
ผู้ประกอบการด้วยระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างความร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพแรงงานและ
สถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในบริบทสากล
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการวิจัยและกาหนด
มาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 : ดาเนินมาตรการด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
แรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว
1. ประชาชนวัยแรงงาน กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการมีงานทาและพัฒนา
ได้รับการขยายโอกาส ระบบการแนะแนวอาชีพที่สอดคล้องกับ
การมีงานทาและมี
ตลาดแรงงาน
ทางเลือกในการ
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกลไกการคุ้มครองคนหางาน
ประกอบอาชีพ
ไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการหางานทา
2. แรงงานได้รับการ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงาน
คุ้มครองสิทธิตาม
ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่
กฎหมายและมีคุณภาพ ดี
ชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
3. แรงงานนอกระบบ
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้
ได้รับการคุ้มครองและ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน
มีหลักประกันทาง
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อ
สังคม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการบริหาร
จัดการของกระทรวง
แรงงานให้มีความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์

1. กระทรวงแรงงานมี
ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีการ
ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์และภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้
มีความทันสมัย และบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างกลไกการประสานและ
บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 : เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและ
แก้ปัญหาด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน พ.ศ. 2558 – 2569
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นแรงงาน พ.ศ. 2558 – 2569 สามารถสรุ ป ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ 1
คนไทยทุกคนมีงานทา มี 1. ส่งเสริมการมีงานทาในประเทศ
การส่งเสริมและสนับสนุน รายได้ที่เหมาะสม
2. บ ริ ห ารจั ด ก ารแ รงงาน ไท ย ไป ท างาน
ให้คนไทยมีงานทา
ต่างประเทศ
3. บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
4. สร้า งกลไกป้ อ งกั น และคุ้ม ครองคนหางาน
ไม่ให้ถูกหลอกลวงทั้งในและต่างประเทศโดย
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ยุทธศาสตร์ 2
เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงาน
ให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ 3
การคุ้ ม ครองแรงงานสู่
มาตรฐานสากล และมี
หลักประกันที่มั่นคง

ยุทธศาสตร์ 4
การบริ ห ารจั ด การด้ า น
แรงงานสู่สากล

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
บริ ษั ทจั ด หางาน สาย/นายหน้ า และ
ขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ 1. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทางานของแรงงานและ 2. ยกระดับสมรรถนะแรงงานให้สูงขึ้น (Labour
เพิ่มขีดความสามารถใน
Productivity)
การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ
แรงงานทั้ งในและนอก 1. คุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องมาตรฐานสากล
ร ะ บ บ ไ ด้ รั บ ค ว า ม 2. สร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย เพื่ อ ลด
คุ้มครองอย่างทั่วถึงและ
อุบัติเหตุจากการทางาน
เป็นธรรม
3. เสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
4. พัฒ นาสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทนให้
เป็นสากล
5. ยกระดับการให้บริการสู่สากล
6. การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน
เพื่อยกระดับการบริหาร 1. เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ ขององค์ ก รเพื่ อเป็ น
จั ด การของกระทรวง
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
แ ร งงา น ให้ ส า ม า ร ถ 2. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น
ด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
รูปธรรม
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วาม 3. ปฏิรูปแรงงานนอกระบบ
ค ล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร 4. พัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างของประเทศ
ปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากรมี 5. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านแรงงาน
ความพร้ อ มทั้ ง ในด้ า น
ความรู้ ความสามารถ
และในด้ า นขวั ญ และ
กาลังใจในการทางานให้
บรรลุเป้ าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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2.2.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556-2559
แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556–2559
สามารถแสดงรายละเอียดดังรูปภาพที่ 2-6

ภาพที่ 2-6 แสดงแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556–2559
1) วิสัยทัศน์ : กระทรวงแรงงาน มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ บน
พื้นฐานจริยธรรมอันดีงาม เพือ่ เป็นรากฐานสาคัญในการผลักดันภารกิจด้านแรงงานของประเทศให้ก้าวสู่
มาตรฐานระดับสากล
2) พันธกิจ
1.1) พัฒนาสมรรถนะบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการแรงงาน
1.2) สร้ างเสริ ม วัฒ นธรรมและพฤติ ก รรม ที่ ส นั บ สนุ น ต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของ
กระทรวง
1.3) ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นกลยุทธ์หลัก
1.4) พัฒนาผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการและภาวะผู้นาที่เป็น
เลิศ
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน และตัวชี้วัด มีรายละเอียด
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา
ข้าราชการให้มีความเป็นเลิศด้าน
การบริหารจัดการแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมให้
ข้าราชการสนใจใฝ่เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กร
คาดหวัง (%Competency Fit) หรืออัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี
1. ร้อยละเฉลี่ยของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านภาษาอังกฤษตาม
กาหนด
2. จานวนวันเฉลี่ยต่อคนต่อปี ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
1. ร้อยละเฉลี่ยของแผนพัฒนารายบุคคลที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. จานวนบทความ/นวัตกรรม/ความรู้ เฉลี่ยต่อคนที่ต้องเผยแพร่ลงใน
ระบบ online ส่วนกลาง

2.2.7 (ร่าง) แผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558-2561
1) วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนาในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อานวยการให้เกิดการ
ทางานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล
2) พันธกิจ
2.1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2.2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง
2.3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
2.4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและ
สมประโยชน์
2.5) กากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวง
2.6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่วยงาน
2.7) ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
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2.8) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่า
2.9) วิจยั และพัฒนาด้านแรงงาน
2.10) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
2.11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องสานักงาน
ปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

กลยุทธ์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพบุคลากร
การพัฒ นาหน่วยงานให้ เป็นองค์กรนาใน และองค์กร โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่ายเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 3 : การกาหนดยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอด้าน
แรงงานและการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคี
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของก าลั ง เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานร่วมกันในพื้นที่
แรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทางานใน
ทางเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการจัดทาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบริ ห ารจั ด การด้ านแรงงานระหว่า ง ตามนโยบายเร่งด่วนและสาคัญในด้านแรงงานของรัฐ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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2.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เกี่ยวข้องกับ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของส านั กงานปลั ด กระทรวงแรงงานตั้งแต่ ระดั บชาติ กลุ่ ม ประชาคมอาเซียน ระดั บ
หน่วยงานภาครัฐ และระดับกระทรวง ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2558 -2562 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-7

ภาพที่ 2-7 แสดงรายการนโยบาย และยุทธศาสตร์สาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สาระส าคัญ ของนโยบายและยุ ทธศาสตร์จากภาพที่ 2-7 ในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.3.1 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
(ICT 2020) สาระสาคัญมีดังนี้
1) วิสัยทัศน์
ICT เปนพลังขับเคลื่อนสาคัญในการนาพา...
คนไทย สู่ความรู้และปัญญา
เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
สังคมไทย สู่ความเสมอภาค
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ICT2020 Framework ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-8

ที่มาข้อมูล : http://www.kmddc.go.th/uploads/file/
km/references/e-Government/ICT_2020.pdf

ภาพที่ 2-8 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ICT2020 Framework
จากภาพที่ 2-8 สามารถสรุปรายละเอียดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่
เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล

หน้า 2-28

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดับ ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของอุต สาหกรรม ICT เพื่ อสร้า งมูล ค่า ทาง
เศรษฐกิจ และนารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และ
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน และ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพึ่งตนเอง
และแข่งขันได้ในระดับโลกโดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มสัดส่วน
ภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ
เสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากรและบริการสาธารณะสาหรับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
บริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต อย่างมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒ นาและประยุ กต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2.3.2 แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอาเซี ย น 2015 (ASEAN ICT
Masterplan 2015)
1) วิสัยทัศน์
“ Towards an Empowering and Transformational ICT : Creating and
Inclusive. Vibrant and Intergrated ASEAN”
2) แรงขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 6 ยุ ทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่เป็นเสาหลัก 3 เสารองรับด้วยฐานราก
3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีดังนี้
2.1) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation)
ICT จะเป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ
โดยอาเซียนจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจเพื่อการส่งเสริมทางธุรกิจ การลงทุน และการสร้างธุรกิจใหม่
ในภาค ICT
2.2) การเสริ ม สร้า งพลั งให้ แ ก่ ป ระชาชนและให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว ม (People
Empowerment & Engagement)
อาเซียนจะอาศัย ICT ที่ราคาไม่แพงและยุติธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหน้า
2.3) การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
อาเซียนจะสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT ที่สร้างสรรค์ มีนวัตกรรมและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
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2.4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development)
อาเซี ย นจะสร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ICT เพื่ อ สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาคมอาเซียน
2.5) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)
อาเซียนจะพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะและทักษะด้าน ICT เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของภาค ICT และส่งผลต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจในภาคอื่น ๆ ด้วย
2.6) การลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Bridging The Digital Divide)
อาเซียนจะให้ความสาคัญเรื่องความแตกต่างของการพัฒนา และการใช้ ICT
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้าในบริบทของ
ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการใช้ ICT ในวงกว้าง
3) ผลสัมฤทธิ์
ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 6 ยุ ท ธศาสตร์จ ะช่ ว ยให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ (Key Outcomes) ซึ่ งจะ
สะท้ อนให้ เห็น วิธีที่อาเซีย นจะใช้พัฒ นาและปฏิรูป เศรษฐกิจและวัฒ นธรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับมี 4
ประการ ดังนี้
3.1) ICT เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตสาหรับอาเซียน
3.2) ยอมรับว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลางไอซีที ระดับโลก
3.3) เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในอาเซียน
3.4) มีผลต่อการรวมตัวในอาเซียน
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2.3.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020
1) ภาพรวมแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นารัฐบาลอิเล็ก ทรอนิ กส์ของอาเซียน 2020
ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-9

ภาพที่ 2-9 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020
แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารอาเซี ย น 2015 (AIM 2015) ได
กาหนดใหบริการอิเล็กทรอนิกสเปนปจจัยหลักในการสงเสริมการอานวยความสะดวกดานการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพื่อรองรับการ
เติบโตและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน 2020 เป็นแนวทางสาหรับ
พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสในภาครัฐสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแผนยุทธศาสตรฉบับนี้มุงเนนการ
พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชงานรวมกันเพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งสินคา และเคลื่อนยาย
บุคคล นอกจากนี้ยังเปนแนวทางสาหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสาหรับแตละประเทศสมาชิกอาเซียน
บนพื้นฐานสถานะของการพัฒนาและความตองการในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน
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2)

วิสัยทัศน์
เพิ่มศักยภาพร่วมมือเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน รองรับการเติบโตและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
Empowering Collaborated e-Government to support economic
sustainability, the growth and integration of ASEAN
3) เป้าหมาย
3.1) ประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มีความเข้าใจร่วมกันใน
การสนับสนุนการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
3.2) อาเซียนพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นเครื่องมือหลักในการบูรณาการ
และอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคล
3.3) อาเซียนมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการใช้งาน
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้านการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคลและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4) ผลสัมฤทธิ์
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐซึ่งอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้าย
บุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
ประเทศสมาชิกสามารถดาเนินกิจกรรมในขั้นที่เหมาะสมกับสภาพการดาเนินงาน
ปัจจุบันของตนเอง และดาเนินการต่อไปในกิจกรรมขั้นต่อไปที่สูงขึ้นได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละ
ยุทธศาสตร์ต่อไป ดังตารางที่ 2-4
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ตารางที่ 2-4 แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์และกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 2020
ยุทธศาสตร์
รายละเอียด
กิจกรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : ก าหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการ แผนการพัฒ นารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกอาเซียนรองรับการเชื่อมโยง
แ ผ น ก ารพั ฒ น ารั ฐ บ าล ดาเนินงานที่ชัดเจนของแผนการพัฒนารัฐบาล อาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ระดับ ดังนี้
อิเล็กทรอนิกส์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะน าไปสู่ ค วามเข้ า ใจของ
หน่วยงานภาครัฐที่ตรงกัน
กิจกรรมระดับที่ 1 ประกอบด้วย
รวมทั้ ง การวางแผน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 1.1 จั ด ท าแผนการพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และ
จาเป็นต้องมีการระบุกิจกรรมและกรอบเวลา เป้าหมายที่ชัดเจน
อย่างชัดเจน
1.2 กาหนดบทบาทและผู้รับผิดชอบในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ
1.3 ก าหนดหลั ก เกณ ฑ์ ก ารเที ย บสมรรถนะเพื่ อ ประเมิ น ผลการพั ฒ นารั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ
กิจกรรมระดับที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 จัดทาแผนการบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ
2.2 กาหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ
2.3 กาหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รองรับการบูรณาการ
ของอาเซียน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : พั ฒ นา องค์ ป ระกอบบริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ประกอบด้วย กิจกรรม 4 ระดับ ดังนี้
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ บ ริ ก า ร เครื่องมือในการเข้าถึงบริการภาครัฐ
กิจกรรมระดับที่ 1 พัฒ นาบริการในลักษณะการสื่อสารอิเล็ กทรอนิกส์ทางเดียว (One
ออนไลน์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ใน บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่ งสาคัญ way e-Communication Services)
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การเข้าถึงบริการภาครัฐ

รายละเอียด
ในการรวมตัวของอาเซียน และการริเริ่มพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นี้มุ่งเน้นเพื่ออานวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคล
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริ ก ารรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 4 ประเภท
ได้แก่ 1) การลงทะเบียน 2) การอนุมัติอนุญาต
3) การสร้างรายได้ และ 4) การตอบแทนสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้าง โครงสร้ า งเครื อ ข่ า ยโทรคมนาคมเป็ น
โค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ า น ICT พื้ น ฐ าน ข อ งก ารพั ฒ น าบ ริ ก ารรั ฐ บ าล
เข้มแข็ง
อิเล็กทรอนิกส์
การปรับปรุงจะส่งผลถึงความสามารถของ
เครื อ ข่ า ยโทรคมนาคมและการเติ บ โตของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ ระบบ
โครงสร้ างพื้ น ฐานที่ เข้ม แข็ งจะเป็ น รากฐาน
ของการพั ฒ นาและการรองรั บ การเติ บ โต
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
ซึ่ ง การพั ฒ นาด้ า นระบบเครื อ ข่ า ยการ
สื่อสารจาเป็นจะต้องคานึงถึงความสอดคล้อง
เข้ากันได้ และความเพียงพอต่อความต้องการ

กิจกรรม
กิจกรรมระดับที่ 2 พัฒ นาบริการในลักษณะการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สองทาง (Twoway e-Communication)
กิจกรรมระดับที่ 3 พัฒนาบริการในลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction)
กิจกรรมระดับที่ 4 พัฒนาการเชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์
เข้าถึงและเชื่อมโยงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ระดับ ดังนี้
กิจกรรมระดับที่ 1 ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบรอดแบนด์
1.2 เตรียมช่องทางที่ปลอดภัยสาหรับการเข้าถึง
กิจกรรมระดับที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 ขยายความครอบคลุมของเครือข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชนบท
2.2 ส่งเสริมอินเทอร์เน็ตฟรีสาหรับการเข้าถึงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมระดับที่ 3 ประกอบด้วย
3.1 เพิ่มความปลอดภัยและความเร็วในการส่งข้อมูล
3.2 ส่งเสริมการเชื่อมต่อโดยตรงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
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รายละเอียด
กิจกรรม
และลักษณะการใช้งานด้ว ยอุปกรณ์สื่อสารไร้ บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไร้พรมแดน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ระดับ ดังนี้
สายของผู้ ใ ช้ ใ นการเข้ า ถึ ง บริ ก ารรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมระดับที่ 1 ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารไร้สาย
1.2 เพิ่มความครอบคลุมไปยังพื้นที่ชนบทอย่างน้อยด้วยการเชื่อมต่อแบบ 2G
กิจกรรมระดับที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายในรูปแบบ 3G เป็นอย่างน้อย
2.2 เพิ่มความครอบคลุมไปยังพื้นที่ชนบทอย่างน้อยด้วยการเชื่อมต่อแบบ 2G
กิจกรรมระดับที่ 3 ประกอบด้วย
3.1 พัฒนาระบบเครือข่ายในรูปแบบ 4G
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6) ประเภทบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนิยาม ดังตารางที่ 2-5
ตารางที่ 2-5 แสดงนิยามและรายละเอียดประเภทบริการอิเล็กทรอนิกส์
ที่
ประเภท
บริการ
นิยาม
1 การลงทะเบียน 1.1 เอกสารระบุและบันทึกรายละเอียดบุคคล
การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อระบุและการบันทึกรายละเอียดบุคคล (รหัสประจาตัว ข้อมูล
ชีวภาพ ประวัติอาชญากรรม)
1.2 การรับรองการเกิด การแต่งงาน และการมรณะ การลงทะเบียนออนไลน์ (สมัคร ขอรับรอง การรับรอง) เพื่อรับรองการเกิด การแต่งงาน
และการมรณะ และขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.3 การจดทะเบียนธุรกิจ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการขอจดทะเบียนธุรกิจใหม่
1.4 การจดทะเบียนยานพาหนะ
การบริ การอิ เล็ กทรอนิ กส์ ส าหรับจดทะเบี ยนยานพาหนะใหม่ ยานพาหนะเดิ ม น าเข้ า
ยานพาหนะ (รถยนต์ จั กรยานยนต์ รถบรรทุ ก เรื อ อากาศยาน ฯลฯ) และการช าระ
ค่าธรรมเนียม
2 การอนุมัติ
2.1 การออกหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง วีซ่า สมัครและขออนุญาตเพื่อออกเดินทาง มาถึง และอยู่พานัก
อนุญาต
2.2 การอนุญาตทางาน
ขออนุญาตทางาน การยื่นหลักฐาน และการชาระค่าธรรมเนียม
2.3 การประกาศการเคลื่อนไหว การย้ายถิ่น
ประกาศการเคลื่อนไหว การย้ายถิ่น และการขออนุญาตเข้าเมือง
การตรวจคนเข้าเมือง
2.4 การรับรองทางการแพทย์และบันทึกทาง
การขอและให้การรับรองทางการแพทย์ และบันทึกทางการแพทย์ และการนัดหมาย
การแพทย์
ต่างสถานพยาบาล
2.5 การอนุญาตขับขี่
สมัครและขออนุญาตขับขี่
2.6 การสมัครเรียนและการรับรองทางการศึกษา
บริการลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นโดยผ่าน
องค์กรกลาง
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ที่

ประเภท

3 การสร้างรายได้
4 การตอบแทน
สังคม

2.7
2.8
3.1
4.1
4.2

บริการ
การรับรองด้านวิชาชีพ
การสาแดงสินค้าศุลกากร การขนส่ง และการกักกัน
การชาระเงินออนไลน์ เพื่อนาเข้า ส่งออก และภาษี
ทุนการศึกษา
ข้อมูลสาธารณะ

นิยาม
บริการขอรับการรับรองและให้การรับรองด้านวิชาชีพออนไลน์
บริการด้านกระบวนการศุลกากร (National Single Window)
บริการด้านภาษีนาเข้า และส่งออก (การขออนุญาต การตรวจ และการชาระเงิน)
บริการออนไลน์ด้านทุนการศึกษาสาหรับการศึกษาที่สูงขึ้น และให้ใบรับรองการศึกษา
บริการออนไลน์ข้อมูลสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
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7)

ข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
7.1) ส่ ง เสริ ม กฎหมายและกฎระเบี ย บเพื่ อสนั บ สนุ น การพั ฒ นารั ฐ บาล

อิเล็กทรอนิกส์
การจัดเตรียมกฎหมายและกฎระเบียบที่รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อรองรับ
บริ ก ารรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม 3 ระดั บ ตามระดั บ ความซั บ ซ้ อ นของธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
7.1.1) กาหนดกฎหมายและกฎระเบียบสาหรับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเดียวระดับพื้นฐาน หรือ 2 ทางแบบง่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่น
ของผู้ใช้งาน
7.1.2) กาหนดกฎหมายและกฎระเบียบสาหรับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แบบ 2 ทางระดับกลาง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
หลักฐานและการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความจาเป็นเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
7.1.3) กาหนดกฎหมายและกฎระเบียบสาหรับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แบบ 2 ทางระดับสูงที่สามารถให้บริการแก่ประชาชน และนักลงทุนต่างชาติในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูล
ข้ามระหว่า งหน่ ว ยงานต่ าง ๆ แบบไร้รอยต่อ กฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ องกับ การบู รณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคส่วนมีความจาเป็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานต่อบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
7.2) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT
การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ICT มี เป้ า หมายที่ จ ะยกระดั บ ทั ก ษะและความรู้
ความสามารถของพลเมือง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร ICT
เกณฑ์ของการฝึกอบรมและการรับรองวิชาชีพจะต้องเป็นเกณฑ์รับรู้ในระดับ
ภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะมีกิจกรรม 2 ส่วนดังนี้
7.2.1) การรับรองวิชาชีพในระดับภูมิภาค ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับที่ 1 : ประเมินคุณสมบัติวิชาชีพ
(2) ระดับที่ 2 : เตรียมนโยบายสาหรับการรับรองวิชาชีพและการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(3) ระดับที่ 3 : ส่งเสริมการรับรองวิชาชีพ
7.2.2) ยกระดับการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
กิจกรรม 3 ระดับ ดังนี้
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(1)

ระดับที่ 1 :
- จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกด้าน ICT
- เตรียมนโยบายสาหรับภาคการศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ ICT

ที่มีประสิทธิภาพ
(2)

ระดับที่ 2 :
- จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกด้าน ICT เช่น คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต และให้มีหลักสูตรการศึกษาที่จาเป็นอย่างน้อยในระดับประถมศึกษา
(3) ระดับที่ 3 :
- จัดให้มีการอบรมการใช้งาน ICT ในทุกคณะ ในระดับมหาวิทยาลัย
- ผลิ ต ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ในด้ า นโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และการพัฒนาระบบ
2.3.4 (ร่ าง) แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบั บ ที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557-2561
1) วิสัยทัศน์
“พั ฒ นาสั งคมอุ ดมปั ญ ญาด้ วย ICT เพื่ อก้ าวสู่ สั งคมดิ จิ ทั ล อย่ างยั่ งยื น โดยทั่ วถึ ง
เท่าเทียม และมั่นคง ปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand Toward Digital Society)
คาอธิบายวิสัยทัศน์
“ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างฉลาด (Smart) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
ได้อ ย่ างเท่า เที ย มกัน เพื่ อการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ อย่า งพอเพี ย ง ส่ งเสริม ให้ ธุรกิจสดใส
(Vibrant) เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการ
พัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้ทัดเทียมระดับความร่วมมือภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่
รวมไปถึงชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม (Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคมเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคง
ของภูมิภาค มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
2) เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ได้ยึ ดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์และนโยบายหลั กของประเทศที่
เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการ
พัฒนาด้าน ICT ของประเทศ ที่ได้ทาการวิเคราะห์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 11
กรอบนโยบาย ICT2020 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556 บวกกับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
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ภายใต้ บ ริ บ ทการมุ่ งสู่ สั งคมอุ ด มปั ญ ญา (Smart Thailand) ที่ มุ่ งพั ฒ นาประเทศไทยอย่ า งฉลาด ซึ่ ง
สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ พ.ศ.2557-2561 ได้เป็น 4 ด้าน
 การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ และมี
ความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (Participatory People)
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่าและพอเพียง (Optimal Infrastructure)
 การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างฉลาด (Smart Government)
 การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส (Vibrant Business)
ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังรูปภาพที่ 2-10

ภาพที่ 2-10 แสดงยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561
2.1)

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประเทศไทยใน
ระยะ พ.ศ. 2557-2561 ทั้ง 4 ด้าน กล่ าวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคุ้มค่าและ
พอเพียง (Optimal Infrastructure) ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม (Inclusive) มีความน่าเชื่อถือ (Reliable) และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
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(Affordable) จะอานวยให้ภาครัฐและภาคธุรกิจดาเนินการพัฒนาด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในทุกชุมชนและท้องถิ่น และในภาพรวมจะเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การรวมกลุ่ มใน
ภูมิภาคและในเวทีสากลการพัฒนาด้าน ICT ภาครัฐด้วยยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่ฉลาด (Smart
Government)
ที่ไร้ตะเข็บรอยต่อระหว่างหน่วยงาน (Seamless) ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
โดยเปิดเผย (Open) ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและธุรกรรมต่าง ๆ ของรัฐด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตาม
ความคาดหวังของประชาชนและเอกชน (Anticipated) ในขณะเดียวกันก็พัฒนาช่องทางปฏิสัมพันธ์เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ (e-Service) ซึ่งรัฐพร้อมเปิด
โอกาสให้มีความร่วมมือกันพัฒนากับภาคธุรกิจในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)
การพัฒนาด้าน ICT ภาคธุรกิจเอกชน ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจรุ่งเรืองสดใส (Vibrant Business) ในแนวทาง
นวัตกรรมเชิงสร้ างสรรค์ (Creative) การปรับปรุงและยกระดับผลิ ตภาพ (Productive) และเป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (Green) ซึ่งรัฐจาเป็นต้องให้การส่งเสริมด้วยนโยบายและการสนับสนุนในรูปแบบของการอานวย
ความสะดวก การให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาในเชิงนวัตกรรมด้าน ICT
ในรู ปของ e-Business, e-Commerce และ ICT Industry เพื่ อการแข่งขันในเวทีระดั บภูมิ ภาคและสากล
ทั้ งนี้ ป ระชาชนจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากบริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องรั ฐ นั บ แต่ ในเรื่ อ งของ การศึ ก ษา
การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และการอานวยความสะดวกทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในวงจร
ของการด ารงชี วิ ตและการประกอบอาชี พ พร้ อมด้ วยประโยชน์ ที่ จะได้ รับจากการพั ฒ นาด้ าน ICT ใน
ภาคธุรกิจในรูปแบบของบริการ ICT (ICT Service) และ การประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรม
และ การดาเนินงาน (ICT-enabled Service) ซึ่งหมายถึง การผลิต การให้บริการ และการใช้ประโยชน์จาก
ICT และ Internet เพื่อการทาธุรกิจ อุตสาหกรรม และการพาณิ ชย์ซึ่งประโยชน์จากการพัฒนาด้าน ICT
ทั้งของภาครั ฐและภาคเอกชนจะส่ งผลให้ มาตรฐานในการดารงชีวิตของประชาชนในภาพรวมได้รับการ
ยกระดั บ ให้ ดี ขึ้ น (Improve Living Standard) ดั ง นั้ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ให้ มี ค วาม
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาด้าน ICT (Participatory) โดยเฉพาะบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในแนวทางที่พอเพียง (Sufficient) โดยเฉพาะในบริบทที่มีความสาคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้าง จะต้องดาเนินการให้ประชาชนในทุกภาคส่วน ให้รู้เท่าทัน ICT
และมีความเป็นมืออาชีพในสายวิชาชีพ ICT (Professional) ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้
ประโยชน์จาก ICT ในเชิงนวัตกรรม (Innovative) จึงเป็นวาระสาคัญ ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-11
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ภาพที่ 2-11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561
2.2)

เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์
2.2.1) เยาวชน ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีทักษะในการประยุกต์ใช้
ICT ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม
ในระดับประเทศและระดับสากล
2.2.2) มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงที่กระจายอย่างทั่วถึงและคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานทั่วไปในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2.2.3) บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
2.2.4) เพิ่ ม บทบาทและความส าคั ญ ของการใช้ ICT ในการเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพและพัฒ นาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับ ICT ให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.2.5) ยกระดั บ ความพร้ อ มด้ า น ICT โดยรวมของประเทศไทยในการ
ประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ
2.3)
ตัวชี้วัดการพัฒนา
2.3.1) ระดั บ การเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ าก ICT ของประชาชนในการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.3.2) ร้ อ ยละ 95 ของประชากรทั่ ว ประเทศสามารถเข้ า ถึ ง โครงข่ า ย
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)
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2.3.3) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์)
ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18
2.3.4) ระดับความพร้อมด้าน ICT ใน Networked Readiness Index อยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มกี ารพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25
2.3.5) มีตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.3.6) จ านวน e-Service ที่ ภ าครั ฐ จั ด ท าขึ้ น และมี ก ารเข้ า มาใช้ ง านของ
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายหลักของ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังกล่าวข้างต้น เพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand ในปี 2563
สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 หรือ ICT 2020 โดย
มีผลลัพธ์ใน 3 ภาคส่วนหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจจะเติบโตแบบยั่งยืน ด้านสังคมจะ
เป็นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนและท้องถิ่น และด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็น การส่งเสริมให้
การใช้ ICT ในแนวทางนวัตกรรมที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยในการพั ฒ นาด้า น ICT ตามแนวทาง
ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนแม่ บ ท ICT ของประเทศ ฉบั บ ที่ 3 จะมี ส่ ว นประกอบของเงื่ อ นไขแวดล้ อ ม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ระบบความมั่นคงปลอดภัยในระดับต่าง ๆ นับแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน
(Secured Smart Network) ไปจนถึ ง ระดั บ ช่ อ งทางปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชน (Secured Smart
Interface Channel) พร้อมด้วยระบบการบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน ICT ตลอดจนระบบธรรมาภิบาล
กฎ ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ดีและการบริหารความเสี่ยง (Governance, Risk Management
and Compliance : GRC) ตามหลั กและมาตรฐานสากล ซึ่ งจะก่อ ให้ เกิ ดความเชื่อ ถือ ของประชาชน
ชุมชน และท้องถิ่น ต่อระบบ ICT ของประเทศในการประยุกต์ใช้งานเพื่อการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพโดยสุจริต โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ดังรูปภาพที่ 2-12
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ภาพที่ 2-12 แสดงเป้าหมายหลักและผลลัพธ์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์หลัก
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561
จากภาพที่ 2-12 สามารถสรุปรายละเอียดยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่าง
พอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากบริการ ICT
(Participatory People)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient)
และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทาง
นวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart Government)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์
และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business)
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2.3.5 (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560
สาหรับประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้
บัญญัติไว้ว่า
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ในการดาเนินงานของรัฐตามที่กาหนดในหมวด 4
“อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า การประยุ ก ต์ ใช้ วิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ตรอน ไฟฟ้ า คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง
วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทาขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
1) วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนส่งผล
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
2) พันธกิจ
2.1) สร้างความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย และผลักดัน
การใช้มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระบบและข้อมูล
2.2) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยบูรณาการข้อมูล และการทางานอย่างมีเอกภาพ
2.3) พัฒ นาศักยภาพของบุคลากรของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัยและรู้จักการใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเท่าทันและสร้างสรรค์
2.4) เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
การให้บริการของภาครัฐ
3) เป้าหมาย
3.1) อันดับความพร้อมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน Digital
Economy Rankings เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 49 (ใน 70 ประเทศทั่วโลก)4 เป็นอันดับที่ 35
3.2) ประชากรใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการท าธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจาวันไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของประชากรในเขตเมือง และไม่ต่ากว่าร้อยละ 30
4

Digital Economy Rankings เป็นรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่อสารเพื่อการดาเนินธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยในปี 2553 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 49 จาก
ทั้งหมด 70 ประเทศ
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ของประชากรในชนบท
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การแบ่งประเภทของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตาม
กิจกรรมของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 5 ประเภท คือ
4.1) e-Trading and Service หรือการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นการตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ หรือทั้งสองอย่างในเชิงพาณิชย์
4.2) e-Payment หรือการช าระเงิน ทางอิเล็ กทรอนิกส์ เป็นการโอนสิ ทธิการถือ
ครองเงินหรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน
4.3) e-Filing หรือการยื่นคาร้องคาขอหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็ น ระบบหนั งสื อราชการทางออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ใช้ส ามารถเรียกใช้และอัพ โหลดไฟล์เหล่ านั้นผ่า น
อินเทอร์เน็ตได้ และ e-Reporting หรือการจัดทารายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์
4.4) e-Certificate หรือการรับรองสิทธิ์ เป็นการรับรองหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาต ใบรับรอง และการขึ้นทะเบียน เป็นต้น
4.5) e-Medical Record หรื อ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ยของ
สถานพยาบาลหรือ สถานบริการสาธารณสุขที่จัดเก็บไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการรักษาอย่างต่อเนื่อง
กรอบแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กรอบแนวคิ ด เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Document) ส าหรับ การท าธุรกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ข อง
ประเทศไทย สามารถแสดงได้ดังรูปภาพที่ 2-13 และ 2-14 ตามลาดับ
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ภาพที่ 2-13 กรอบแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560
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ภาพที่ 2-14 กรอบแนวคิดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)5 สาหรับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

5

e-Document เป็นการตัดการเอกสารที่เกิดจากวิธีการทา 3 รูปแบบ คือ 1) จากต้นฉบับกระดาษหรืออื่น ๆ แปลงเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (P2E) 2) จากต้นฉบับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แปลงเป็นกระดาษอื่น ๆ (E2P) และ 3) จากต้นฉบับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E2E)
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น นาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 2-6
ตารางที่ 2-6 แสดงยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 : ส่ งเสริ มและ (1) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโครงข่าย
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่าย
สนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงเพื่อการทาธุรกรรม
ความเร็วสูง
ท า ง ก า ย ภ า พ (Physical ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและรวดเร็ว
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อรองรับการทาธุรกรรมทาง
Infrastructure) ที่พร้อมรองรับ (2) ภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
ความต้องการในการทาธุรกรรม เพียงพอต่อการให้บริการธุรกรรมทาง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กาหนด
(1) มีการออกกฎหมาย และกฎระเบียบที่ช่วย กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดทาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่จาเป็น พร้อมเร่งรัดการบังคับ
โครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุน ลดอุปสรรคต่อการทาธุรกรรมทาง
ใช้ โดยผลักดันให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ (Online Consumer
(Logical Infrastructure)
อิเล็กทรอนิกส์
Protection) การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution) และ
ให้เกิดมาตรฐาน กฎ และ
(2) มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ e-Court อย่างสมบูรณ์ เพื่อลดอุปสรรคของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ความมั่นคงปลอดภัยในการทา เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ 2.2 กาหนดมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่จาเป็นต่อการทาธุรกรรมทาง
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) มีการกาหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการทา
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วน
กลยุทธ์ที่ 2.3 ผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทาธุรกรรม
(4) การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย
มั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.4 ผลักดันให้เกิดธุรกิจบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทาง
(5) เกิดธุรกิจบริการที่สร้างความเชื่อมั่นในการ อิเล็กทรอนิกส์
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการขยายการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ภาคธุรกิจมากขึ้น

เป้าหมาย
(1) เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารได้ ถู ก
นามาใช้เป็ นเครื่องมือในการเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การดาเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
(2) ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน มีความ
เข้ มแข็ งและใช้ พาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ เป็ นช่ อง
ทางการขยายตลาดเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการ (1) มีการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลของ
การให้บริการและการ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
เชื่อมโยงข้อมูลของงานรัฐบาล ภาคธุรกิจและประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีเอกภาพ (2) ประชาชนใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ผลักดันให้
เกิดระบบบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ 3.3 ขยายตลาดและสร้างโอกาสสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4.1 เชื่อมโยงข้อมูลและยกระดับการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.2 เร่งรัดการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) สู่การปฏิบัติ
จริง เพื่อลดต้นทุนการดาเนินงานของภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นตัวกลางระหว่าง
ประชาชนและส่วนราชการ
(1) มีระบบสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติเป็นฐาน กลยุทธ์ที่ 5.1 มีองค์กรระดับประเทศเพื่อกาหนดทิศทางสาหรับการพัฒนาระบบ
รากของการบูรณาการข้อมูลสุขภาพ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การให้บริการผู้ป่วยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มี กลยุทธ์ที่ 5.2 จัดทาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
คุณภาพที่ดีขึ้น
ปลอดภัยและข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
(3) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่าง
การแพทย์และสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
มั่นคงปลอดภัย
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เป้าหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมการบริการและการใช้งานระบบสารสนเทศสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ ในสถานพยาบาล
กลยุทธ์ที่ 5.5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพในทุกระดับอย่างพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สนับสนุน (1) มาตรการและมาตรฐานที่สาคัญสาหรับการ กลยุทธ์ที่ 6.1 ผลักดันการบริการเพื่อเพิ่มการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการ
มาตรการและมาตรฐานเพื่อ ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มี
ใช้เงินสด
เพิ่มปริมาณของการชาระเงิน ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและสร้างความ กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาแนวทางที่ช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชาระ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
น่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) ลดเงื่อนไขหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเสถียรภาพและ
การนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ
(3) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย
สูง และมีความต้องการใช้การชาระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยกระดับ
(1) ภาครัฐมีองค์กร/ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ที่ 7.1 ผลักดันองค์กรที่เป็นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จในการพัฒนาธุรกรรม
ศักยภาพขององค์กร บุคลากร ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ ที่
อิเล็กทรอนิกส์
และประชาชนเพื่อเพิ่มขีด
พร้อมผลักดันและสนับสนุนนโยบายในทุกด้าน กลยุทธ์ที่ 7.2 เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับภูมิภาค/องค์กรปกครองส่วน
ความสามารถในการทา
(2) ประชาชนมีความรู้เท่าทันในการทาธุรกรรม ท้องถิ่น
หน้า 2-51

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ยุทธศาสตร์
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ยุคที่เปลี่ยนผ่านจากอนาล็อก
เป็นดิจทิ ัลเต็มรูปแบบ

เป้าหมาย
ทางอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 7.3 จัดทาข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 7.4 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 7.5 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ประชาชน
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ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
2.3.6 ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย 6 ตามกรอบนโยบายคณะกรรมการ
Digital Economy พ.ศ. 2558 - 2562
1) นิยาม “เศรษฐกิจดิจิทัล”
1.1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10 กันยายน พ.ศ. 2557
ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้
เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของ
ภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัล
รองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานที่รับ ผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้ มี
คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
1.2) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
Digital Economy ท าหน้ าที่ เป็ น ส่ ว นเสริม (Additional) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
Growth Engine ตัวเดิม ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการทาหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
1.3) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Digital Economy เกิดมานานแล้ว คือ ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของการ
ใช้ประโยชน์จาก Digital Technology โดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ Digital Technology คือ Digital
Economy ซึ่งเป็นฐานหรือเป็นตัวเร่ง หรือ Factor of Economic Growth ที่ทาให้ Economic Agent
ทางานได้ดีขึ้น
1.4) คุ ณ วั ตสั น ถิ รภั ทรพงศ์ กรรมการผู้ จั ดการประจ าประเทศไทยและภู มิ ภ าค
อินโดจีน บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จากัด
คาดหวังจะเห็นผลการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจ และ
สังคม โดยมี IT เป็นตัวเร่ง และทาให้เกิดได้จริง รองรับการแข่งขันไม่เฉพาะในประเทศ แต่รวมถึงการ
แข่งขันระหว่างประเทศด้วย ขณะเดียวกันต้องทาให้เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น
6

สรุปและเรียบเรียงจากการบรรยาย หัวข้อ “ทิศทางกระทรวง Digital Economy และบทบาทของภาครัฐที่ต้อง
ปรับตัว” บรรยายโดย
- ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อานวยการอาวุโส สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 29 เมษายน
2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
- ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ นักวิจัย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
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1.5) คุณ สนธิญ า หนูจีน เส้ ง กรรมการผู้ จัดการ บ.อินเทล ไมโครอิเล็ กทรอนิก ส์
(ประเทศไทย) จากัด
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ว ย ICT เป็ น การยกระดั บ หรือ เสริม ให้ เศรษฐกิ จ
เติบโตได้เร็ว และแข่งขัน ได้เร็วขึ้น โดยต้องมองทั้งเศรษฐกิจสังคม ภาคราชการ ลูกจ้าง อุตสาหกรรม
ผู้สูงอายุ ทุกคนต้องมีความรู้และสามารถใช้ ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ความรู้ และเศรษฐกิจ
1.6) บทสรุปความแตกต่างระหว่าง ICT กับ Digital Economy
ICT มุ่งเน้นแต่เฉพาะอุตสาหกรรม ICT การส่งเสริมด้าน ICT ที่ผ่านมาทาให้
เกิดการมีการใช้ ICT และใช้ ICT เป็น และมุ่งพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT เป็นหลัก
Digital Economy จะเน้ น การขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรม ICT ไปใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ใน 2 ด้าน คือ (1) ด้านความมั่งคั่ง ได้แก่ ธุรกิจ ประชาชนทุกคนสามารถใช้ ICT สร้างรายได้
และ (2) ด้านความมั่นคงได้แก่ ใช้ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (สุขภาพ การศึกษา) และใช้ ICT เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในยุค Digital Economy จากประชาชนธรรมดาที่ใช้ ICT เป็น
จะกลายเป็น Digital Man เช่น digital entrepreneur, digital student เป็นต้น
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จะมาเปลี่ ย นรู ป แบบวิ ถี ก ารใช้ ชี วิ ต ของประชาชน
ปรับเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้ของชุมชน และเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการในการทาธุรกิจในทุกระดับ โดย
ต่อไปการทาธุรกิจ SMEs จะไม่จากัดเฉพาะแค่ตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ต้องคิดว่าเราจะขายให้ใครใน
ระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก
2)

การขับเคลื่อน Digital Economy ของไทย
2.1) ภาคเอกชนจะต้ อ งเป็ น ผู้ น าการพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิจ และสั งคม รัฐ เป็ น ผู้
อานวยความสะดวก (facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน (promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่เอกชน
อย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ด้วยดิจิทัล ให้โปร่งใส และลดคอรัปชั่น
2.2) มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ชี้นาทิศทางของ
การพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และกาหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ
(Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง
และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ
2.3) นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบน
พื้นฐานของการพัฒนาและใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนให้
เกิดสัมฤทธิผล
2.4) รัฐจะกากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีธรรมาภิบาลเข้ม แข็ง
และมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการละเมิด
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2.5) รัฐจะปรับปรุงบทบาท อานาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น องค์ ก รส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ส่ ง เสริ ม ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ และการกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองคาพยพของการทางาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่เสริมซึ่งกันและกัน
3)

เป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
3.1) ประเทศไทยมี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย มี ข นาดเพี ย งพอและมี
ค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค
3.2) เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือสาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการ
เข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3.3) สร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลให้เป็นกาลังสาคัญในการสร้างผลิตภาพ
(Productivity) ของประเทศ
3.4) สร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน ทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ
3.5) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ทางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
3.6) มีการพัฒนากาลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3.7) ประเทศไทยมีส ภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
3.8) สร้ า งความพร้ อ มด้ า นไอซี ที โ ดยรวมของประเทศไทยเพื่ อ ยกอั น ดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ
4) (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กาหนดนโยบาย และมี
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั งคม (กระทรวงไอซี ที เดิ ม ) เป็ น องค์ กรที่ ท าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ กรอบ
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลประกอบด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่
4.1) โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure)
1) บรอดแบนด์แห่งชาติ
จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้ านทั่วประเทศภายในปี 2560 ในระดับราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ และมี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 100 Mbps ในเขตเมืองในระดับราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ
2) ศูนย์ข้อมูล
มุ่งเน้ นการใช้ท รัพยากรร่ว มกัน เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการใช้งาน
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ศูนย์ข้อมูล สร้างความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐ มีการสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และ
มาตรฐานคุณ ภาพการให้ บ ริการ ซึ่งก่อให้ เกิดการส่ งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชน และ
ผลักดันภาคเอกชนให้เพิ่มศักยภาพและทักษะการดาเนินงาน อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยในเวทีโลก
3) วงจรสื่อสารระหว่างประเทศ
ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในระดับ
ภูมิภ าค มี Capacity เพียงพอ และมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับต่างประเทศหลายเส้นทาง รวมทั้งทาการ
ปรับเปลี่ยน IPv4 เป็น IPv6 เพื่อรองรับ Internet IP Address ที่เพิ่มมากขึ้น
4.2) โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure)
1) รัฐบาลดิจิทัล
ปรั บ ปรุ ง บริ ก ารภาครั ฐ ไปสู่ Smart Service ที่ ป ระชาชนสามารถ
ขอรับบริการโดยไม่จาเป็นต้องยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ สาเนาทะเบียนบ้าน ให้ใช้ประโยชน์
จากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักหรือบัตร Smart Card โดยข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกลง
แบบฟอร์มขอใช้บริการเพื่อลดการกรอกแบบฟอร์มกระดาษและลดเวลาในการรับบริการของประชาชน
2) แพลตฟอร์มการบริการ
มีแพลตฟอร์มการให้บริการ (Service Platform) พื้นฐาน เช่น บริการ
แปลภาษา บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API เพื่อรองรับการสร้างบริการรูปแบบใหม่ในด้านที่สาคัญเร่งด่วน
เช่น e-Commerce e-Logistics การท่ องเที่ยว และบริการสาธารณสุ ขส าหรับประชาชน รวมทั้งการ
บริการข้อมูลสารสนเทศสาหรับชุมชน เป็นต้น
3) นวัตกรรมบริการข้อมูล
โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เปิดเผย จัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data เพื่ออานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API และนามาซึ่ง
การพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ เชิงนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชน
4.3) โครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน (Soft Infrastructure)
1) ด้านการอานวยความสะดวก
ทาการอานวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคธุรกิจ
ด้านเอกสารส าคัญ ต่าง ๆ ด้วยการพัฒ นาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วย
มาตรฐานในเอกสารการเงินและเอกสารการค้าอิเล็กทรอนิกส์
2) CERT (Computer Emergency Response Team)
Readiness ท าการพั ฒ นามาตรฐานความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และบุคลากร ด้วยการพัฒ นาเครื่องมือที่สาคัญและจาเป็นต่อการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
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3)

ด้านกฎหมาย
ทาการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมถึง
การปรับปรุงกลไกการบังคับใช้ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกในการทา
ธุรกรรมบนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นการลด/เลิกการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เป็นอุปสรรค
4.4) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion)
1) ด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล
ทาการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้บริการการค้า
ดิจิทัล (Digital Commerce) ด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ ก ตลอดจนการสร้ างธุร กิ จเกิด ใหม่ และสร้างมู ล ค่าเพิ่ ม ของผลิ ตภั ณ ฑ์ /บริการด้ ว ยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการต่อยอดนวัตกรรม
2) ด้านการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ด้านดิจิทัล
โดยเพิ่ ม การจ้ า งงานอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการยกระดั บ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ กับ ผู้ ป ระกอบการ ตลอดจนสร้างผู้ ป ระกอบการดิ จิทั ล (Digital
Entrepreneur) เพื่อรองรับความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัดให้มีหลักสูตรระดับสูงทางด้าน
วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล (Advanced Computer Engineering and Digital
Innovation) รวมถึงอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนให้กับผู้ประกอบโดยเฉพาะธุรกิจ SME
3) ด้านนวัตกรรมดิจิทัล
มีการบ่มเพาะและสร้างธุรกิจใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสาหรับการสร้างสินค้าและบริการ (Digital Innovation) โดยมุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจ
สามารถปรับรูปแบบการทาธุรกิจ (Business Transformation) และจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology Park) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ ใหม่ ตลอดจนการประยุ ก ต์ ใช้ แ ละพั ฒ นา
นวัตกรรมอย่างครบวงจร
4.5) ส่งเสริมการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)
1) ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการให้บริการการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยคนทุก กลุ่มในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒ นาตนเองไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน
เด็ กและเยาวชนวัย เรี ย นที่ อ ยู่ ทั้ งในและนอกระบบการศึ ก ษาสามั ญ ผู้ ใหญ่ ในวัย ท างาน ผู้ สู งอายุแ ละ
ผู้ด้อยโอกาสทุ กประเภท โดยจะต้องมีการออกแบบระบบและสื่ อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักการ
ออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design)
2) ด้านหอจดหมายเหตุ/ ห้องสมุดดิจิทัล
ท าการพั ฒ นาคลั งทรัพ ยากรสารสนเทศของประเทศโดยการแปลง
ข้อมูลเก่าของรัฐหลากหลายประเภทในให้ อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ประชาชน สามารถสืบค้นและใช้
หน้า 2-57

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ประโยชน์ได้ รวมไปถึงการสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ของสังคมไทย ที่สามารถเข้าถึงผ่านที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกที่ ทุกเวลา
3) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ทาการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบ
ได้อ ย่ างสร้ างสรรค์ รู้ เท่ าทั น และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม โดยเน้ น การพั ฒ นาความสามารถของ
ประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูลและสื่อโดยไม่ถูกครอบงา และสามารถใช้
สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดารงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
5) แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐในบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
5.1) Service Innovation ได้แก่
 เน้ น ในเกิดการบริการที่สะดวก โดยการใช้ผ่ านบัตร Smart Card ใน
การทาธุรกรรมกับภาครัฐ รวมถึงการใช้ Smart Devices ในการค้นหาข้อมูล
 การสร้าง National Data Center เพื่ อ สร้างแหล่ งการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ และการสร้างความน่าเชื่อถือได้ของสารสนเทศ
5.2) Digital Competencies ได้แก่
 การสร้าง Service และกระบวนการทางานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยเน้นเรื่อง Web service เพื่อให้ลดปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง
5.3) Governance เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ได้แก่
 ลดความซ้าซ้อนของกระบวนการทางาน และระยะเวลาดาเนินการ
 สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน โดยการสร้างคู่มือประชาชน ตามพรบ.
อานวยความสะดวก เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อประสานงาน
 เน้นการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
 เน้นการกาหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้การทางานของภาครัฐเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
5.4) Leadership and Change Management ได้แก่
 เน้ น การบริ ห ารแบบบู ร ณ าการในลั ก ษณ ะ Integrated Single
Framework ที่เชื่อมโยงทุกเป้าประสงค์ของรัฐ และเอกชน ที่มี กระบวนการบริหารในแบบบูรณาการ
(Integrated Management)
 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ต้ อ งมี ก ระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเดิมในยุคอนาล็อก (Analog) ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล
 ผู้ บริ หาร ควรค านึงถึ งการส่งทอดเป้ าหมายของการบริหารจั ดการแบบ
บูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่าง IT กับเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจฯ ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับองค์กร
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 การกากับดูแลทางด้าน IT ที่ดีที่คู่กันไปกับการกากับดูแลกิจการภายใน
ระดับองค์กร และระดับประเทศนั้น ควรสร้างความพร้อมใช้ของสารสนเทศที่น่าเชื่อถือได้ และมีประโยชน์ใน
การบริหารและการตัดสินใจ ควรมีการสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถึงผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการทางาน และแนวความคิดใหม่ ที่ ต้องมีการพัฒ นาความรู้
ความเข้าใจทางด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภายใต้กรอบ Digital Economy ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการริเริ่ม
การดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน Digital Economy เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้าน
ธุรกิจ และวัฒนธรรมในการทางานที่เป็นเรื่องสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จตามนโยบาย Digital Economy
2.3.7 แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ 3) ของกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2559-2563
1) วิสัยทัศน์
“กระทรวงแรงงานมุ่ งมั่ น พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ การ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ”
2) พันธกิจ
2.1) พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพฐานข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศ เพื่ อ การ
ให้ บริการแก่ป ระชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้ อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม
2.2) พัฒ นาและปรับ ปรุงด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อ ให้ เกิ ด
การบูรณาการข้อมูลแรงงานรอบด้านทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน
2.3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ในระดั บ
มาตรฐาน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3) เป้าหมายโดยรวมในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559–2563
3.1) เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ และการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้ง่าย ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนไม่สร้างภาระให้กับผู้รับบริการ
3.2) เพื่อพัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน
กระทรวงแรงงานและหน่ วยงานภายนอก เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อการกาหนดนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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3.3) เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
บุคลากรทุกระดับ สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาขึ้นตามแนวนโยบายดิจิทัล รู้ เท่าทัน และสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีคุณภาพทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ
3.4) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ ส ามารถ
รองรับการให้บริการแก่ประชาชนจากบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพ
3.5) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีมาตรฐาน และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ของกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการอิเล็กทรอนิกส์
ทีพ่ ร้อมบูรณาการเข้าสู่รูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย (Application/Service Platform)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาและยกระดั บ การเชื่ อ มโยงเพื่ อ บู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ภาครั ฐ
(Government Data Center)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทลั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร และการให้บริการแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่มีความสอดคล้องกันในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น กรอบนโยบาย IT
2020 แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอาเซี ยน 2015 (ร่ าง) แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ของประเทศไทย (ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย และ (ร่าง) กรอบยุ ทธศาสตร์เศรษฐกิจและสั งคมดิจิทัล ดังแสดงในตารางที่ 2-7 ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านระบบสารสนเทศ และการบูรณาการข้อมูล
2) ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
3) ด้านการพัฒนาบุคลากร
4) ด้านการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบาย/กระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/
การประชาสัมพันธ์)
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 2-7 แสดงรายละเอียดนโยบายและยุทธศาสต์ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความสอดคล้องกันในด้านต่า ง ๆ
อาทิ ด้านระบบสารสนเทศ และการบูรณาการข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านระบบ
สารสนเทศ และ
การบูรณาการ
ข้อมูล

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
สารสนเทศ

(ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
พ.ศ. 2559 – 2563
3. การส่งเสริมการ
สร้างบริการดิจิทลั
(Service
Infrastructure)

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสื่อสาร
ดิจิทัล (Hard
Infrastructure)

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย IT 2020
4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรม
การบริการของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชน และธุรกิจ
ทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
อาเซียน 2015
3. การสร้างนวัตกรรม
(Innovation)

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 4. การพัฒนาโครงสร้าง
ที่ เป็ น อิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง พื้นฐาน (Infrastructure
หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น Development)
Broadband ให้ มี ค วามทั น สมั ย
มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมี
ความมั่ น คงปลอดภั ย สามารถ
รองรั บ ความต้ อ งการของภาค
ส่วนต่าง ๆ ได้

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557 - 2561
3 ยกระดับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในแนวทาง
นวัตกรรมบริการ และมี
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค
(Smart Government

(ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2556 - 2560
3 : ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการขยายการทา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในภาค
ธุรกิจมากขึ้น

2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่พอเพียง
(Sufficient) และคุ้มค่า
(Optimal Infrastructure)

4. บูรณาการการ
ให้บริการและการ
เชื่อมโยงข้อมูลของงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมีเอกภาพ

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2559 - 2563
1. การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่
พร้อมบูรณาการเข้าสู่
รูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย
(Application/Service
Platform)
2. การพัฒนาและยกระดับ
การเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการ
ข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
(Government Data
Center)
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านการพัฒนา
บุคลากร

ด้านการบริหาร
จัดการ
(นโยบาย/
กระบวนการ/
มาตรฐาน)

(ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
พ.ศ. 2559 – 2563
5. การพัฒนา
สังคมดิจิทลั
(Digital Society)
6. การพัฒนา
กาลังคนดิจิทัล
(Digital
Workforce)

2. การสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้
งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Soft
Infrastructure)

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย IT 2020

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
อาเซียน 2015

2 พัฒนาทุนมนุษย์ ที่มี
ความสามารถในการพัฒนาและ
ใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนา บุคลากร
ICT ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล

2. การเสริมสร้างพลัง
ให้แก่ประชาชนและให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
(People
Empowerment &
Engagement)
5. การพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital
Development)

3 ยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และนารายได้เข้าประเทศ โดยใช้
โอกาสจากการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี
และประชาคมอาเซียน

6. การลดความเหลื่อม
ล้าในการเข้าถึง
เทคโนโลยี (Bridging
The Digital Divide)

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557 - 2561
1: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึง
และรูเ้ ท่าทัน ICT เพื่อการ
ดารงชีวิตและประกอบ
อาชีพอย่างพอเพียง ด้วย
แนวคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
บริการ ICT (Participatory
People

(ร่าง) แผนแม่บทเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2556 - 2560
7. ยกระดับศักยภาพของ
องค์กร บุคลากร และ
ประชาชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการทา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในยุคที่
เปลี่ยนผ่านจากอนาล็อก
เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ

3 ยกระดับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในแนวทาง
นวัตกรรมบริการ และมี
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค
(Smart Government

2. กาหนดโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกื้อหนุน
(Logical
Infrastructure) ให้เกิด
มาตรฐาน กฎ และความ
มั่นคงปลอดภัยในการทา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2559 - 2563
3. การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ประชาชน
4. การส่ งเสริ มการเป็ น
องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ด้ าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบุ ค ล ากร แล ะการ
ให้บริการแก่ประชาชน
5. การส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจัดการและควบคุม
การดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงาน
ให้มีมาตรฐาน และคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ หมายเลขข้อยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้องอ้างอิงตามที่ยุทธศาสตร์ได้กาหนดไว้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ดังช่อง 2.3.1 – 2.3.7
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
2.4 กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากการศึกษาและวิ เคราะห์กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย
2.7.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
2.7.2 พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
2.7.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2.7.4 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
2.7.5 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2.7.6 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
2.7.7 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
2.7.8 พระราชกฤษฎี ก าการก าหนดวิ ธี ก ารแบบปลอดภั ย ในการประกอบธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
2.7.9 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555
2.7.10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-8
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 2-8 แสดงรายละเอียดกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
รายละเอียดคาอธิบาย
สารสนเทศ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
เจตนารมณ์เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เทียบเท่ากับการทาเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือ เพื่อรับรองวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
ส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความน่าเชื่อถือและมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทาธุรกรรมซึ่งเคยปฏิบัติอยู่เดิม
2. พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และ เพื่อส่งเสริมระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานและบุคลากรของรัฐในการดาเนินกิจกรรมด้วยวิธีการทาง
วิธีในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีการกาหนดแนวทางหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2549
และบุคลากรภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่อ หรือดาเนินการใด ๆ กับ หน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
เนื่องจากปัญหาภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่รูปภาพข้อความที่มีลักษณะลามก อนาจาร ซึ่งทาให้เกิดควา มเสียหายต่อ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บุคคล ต่อความมั่นคงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศ จึงทาให้เกิดพระราชบัญญัติฉบับนี้ องค์ประกอบของความผิดและบทลงโทษ
พ.ศ. 2550
แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 13 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 5 ถึง มาตรา 17 อาทิ
เช่น
- มาตรา 5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- มาตรา 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
- มาตรา 10 ทาให้ระบบไม่สามารถทางานได้ตามปกติ เช่น ปล่อยไวรัส เป็นต้น
- มาตรา 14 การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม
ที่มาข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 27 ก หน้า 4
4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มี แนวโน้มขยาย วงกว้าง และทวีความรุน แรงเพิ่ มมากขึ้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิ ว เตอร์นับเป็ น
และการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บ พยานหลักฐานสาคัญ ในการด าเนินคดีอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ จึงสมควร
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ กาหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
ให้บริการ พ.ศ. 2550
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
รายละเอียดคาอธิบาย
สารสนเทศ
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
1. ในกรณีที่มีการทาสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกส สาหรับใชอางอิงขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หากสิ่งพิมพนั้นมีขอความถูกตอง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ครบถวนตรงกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพออกโดยหนวยงานที่มีอานาจตามที่คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกาหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้
2. ในกระบวนการพิจารณากฎหมาย คดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่น หามปฏิเสธขอมูลอิเล็กทรอนิกสใชเปนพยานหลักฐาน เพียงเพราะวาเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส แตใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรั กษา หรือสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิ กส
ลักษณะวิธีการเก็บรักษา ความครบถวนสมบูรณและไมมีการเปลี่ยนแปลงข้อความลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่ง
ข้อมูล รวมทั้งพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
3. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน รองประธาน และกรรมการอื่นอีก 12 คน ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดาน การเงิน การพาณิชย
4. ใหจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเป็นสวนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ที่มาข้อมูล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 33 ก หน้า 81
6. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
ปัจจุบันปัญหาด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยให้กับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโน้ม
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและ
ที่จะส่งผลกระทบต่อภาครัฐและภาคธุรกิจมากขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนองค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีการดาเนินงานใด ๆ ใน
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศขององค์กร ขาดความเชื่อมั่นต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ ประกอบ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน กับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศสามารถยกระดับการแข่ งขันกับ
ของรัฐ พ.ศ. 2553
ประเทศอื่น ๆ โดยการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายจึงเห็น
ความสาคัญที่จะนากฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ มาบังคับ ใช้กับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนที่ต้องกระทาและในส่วนที่ต้องงด
เว้น การกระทา เพื่อ ช่ว ยให้ก ารทาธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ข องหน่ว ยงานของรัฐ มีค วามมั่น คงปลอดภัย และมีค วามน่า เชื่อ ถือ ความ
น่าเชื่อถือ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
8. พระราชกฤษฎีกาการกาหนดวิธกี ารแบบ
ปลอดภัย ในการประกอบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
9. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์
ออก พ.ศ. 2555
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

รายละเอียดคาอธิบาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่ ง
ปัจจุบันมีการนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย และเพื่อให้การทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เห็นสมควรกาหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ส่งเสริม ให้มีการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีการยอมรับ
และเชื่อมั่นในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 บัญญัติ
ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทาตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนดให้มีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สิ่งพิมพ์ออกนั้นสามารถใช้
อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ตามความในมาตรา 10 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนดขึ้น จึงได้ออกประกาศไว้
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วยมาตรา 7 ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้
การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ
และจะกาหนดให้ยื่นคาขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
2.5 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends)
สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technolgy Trends) จึง
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของกรมการจัดหางาน
ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีทันสมัย อีกทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ที่แต่ละประเทศต้องมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
จากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2557
(ค.ศ. 2014) บริษัท การ์ดเนอร์ (Gartner) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนาที่ให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดทาการคาดการณทิศทางและแนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พร้ อ มทั้ ง น าเสนอข้ อ มู ล วั ฏ จั ก รการพั ฒ นาของเทคโนโลยี (HYPE Cycle) ในงานสั ม มนา Gartner
Emerging Trends 2014 ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-15

ภาพที่ 2-15 แสดงวัฏจักรการพัฒนาของเทคโนโลยี (HYPE Cycle)
ในงานสัมมนา Gartner Emerging Trends 2014
จากภาพที่ 2-15 แสดงวั ฏ จั ก รการพั ฒ นาเทคโนโลยี ต าง ๆ หรื อ ที่ Gartner เรี ย กวา “HYPE
Cycle” นั้น เปนเครื่องมือในการนาเสนอที่ระบุวาเทคโนโลยีทุกชนิดจะมีวงจรการเจริญเติบโตที่เหมือนกัน
โดยแบงออกไดเปน 5 ระยะ คือ
หน้า 2-67

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ระยะที่ 1 : ระยะจุดชนวน (Technology Trigger) คือระยะที่ Technology เพิ่งจะถูกประกาศออกมา
จากหอง Lab ใหเปนที่รับรูแกสาธารณะ แตไมมีใครรูจริง หรือไมก็มีผูรูอยูในวงจากัดหรือนอยมาก ถาจะ
เปรี ย บกั บ เด็ ก ก็ เปรี ย บเหมื อ นเปนเด็ ก ระยะแรกเกิ ด ผู ใกลชิ ด ก็ ต องเปนตนแบบแกผู อื่ น แตเมื่ อ
ระยะเวลาผานไป ความแตกตางนั้นก็จะตองถูก Convert เขามาสูจุดเดียวกัน และเปนบรรทัดฐานในที่สุด
ระยะที่ 2 : ระยะรุงเรืองสุดขีด (Peak of Inflated Expectations) เมื่อ Technology เปนที่รับรูกระจาย
สูสาธารณะมากขึ้น มีผู คนเหอและแหตาม Technology นั้นไปอยางลนหลาม มีความคาดหวังสูงมาก
วาจะตองไดนั่นไดนี่ กลับมามีการลงทุนแบบทุ มลงไปอยางสุดตัวเหมือนกับหุ้นขึ้นอยางสุดขีด แตนั่นเป็น
เพี ย งความคาดหวังที่ เกิน ขนาด (Over Expectation) ซึ่ งในที่ สุ ด เมื่ อ มี ก ารลองไปชั ก พั ก ก็ จะมี ผู ที่ พ บ
ความสาเร็จบ้าง ไม่พบความสาเร็จบ้าง แล้วเมื่อพุ่งขึ้นสูงสุด ก็ตกลงมาเสมือนเป็นช่วงหุ้น ตก และเข้าสู่
ระยะที่ 3 ต่อไป
ระยะที่ 3 : ผานวิกฤตต่าสุดของความผิดหวัง (Trough of Disillusionment) ระยะนี้นับวา Technology
นั้น ไดผานการทดสอบมาแลวหลายตลบ บาง Technology ก็แทบลมหายตายจากเลิกลากันไป สวนที่
ผานพ้นวิกฤตมาไดก็จะผานเขารอบวิ่งไปหาเส้นชัยในระยะที่ 4
ระยะที่ 4 : รู แจงเห็ น จริ ง สว่างธรรม (Slope of Enlightenment) คื อ Technology ที่ ส อบผานจาก
ระยะที่ 3 มาไดจะเสมือนกับได้รับการรับรองแลววาเปน Technology ที่ผูคน รูซึ้งแบบรูแจงแลว เห็นแสง
สว่างเแลว เขาสูการเติบโต และนาไปใช้ในงานจริง ซึ่งเปนระยะที่ 5 ในที่สุด
ระยะที่ 5 : ภูเขาทองที่ราบเรียบ (Plateau of Productivity) ได้แก่ Technology ที่เติบโตมาถึงจุดนี้ได้
จะกลายเป็น Technology ที่ใช้ในการดารงชีวิตของการทางานจนเป็นเรื่องปกติในที่สุด
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โดยบริษัท การ์ดเนอร์ (Gartner) ได้คาดการณ์แนวโน้ม 10 เทคโนโลยี ที่จะมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 (ค.ศ. 2015) เป็นต้นไป
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-9
ตารางที่ 2-9 แสดงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends)
ลาดับที่
1

7

แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต7
Computing Everywhere

รายละเอียดคาอธิบาย

สรุปประเด็นที่ควรศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้งาน

การใช้งานอุปกรณ์ Smartphone ที่แพร่หลาย ทาให้เกิดผู้ใช้ที่เป็น Mobile มากขึ้น และต้อง
สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกที่ ระบบการใช้งานก็จะต้องคานึงสภาพแวดล้อมที่จะมีอุปกรณ์
หลากหลายต่อมาจากทุก ๆ ที่มากกว่าที่จะพัฒนามุ่งมาให้อุปกรณ์เดี่ยวใช้งาน และยิ่งมีกระแส
ของอุปกรณ์อย่าง Wearable Technology ก็จะยิ่งทาให้การประมวลผลผ่านอินเตอร์เน็ตมี
การใช้ งานอย่ างกว้างขวางขึ้ นที่ ผู้ คนจะเข้าถึ งจากทุ ก ๆ ที่ และต่ อไปการออกแบบที่ เน้ น
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience Design) จะมีความสาคัญยิ่งขึ้น

- องค์กรจะรับมือกับเทคโนโลยี Computing
Everywhere อย่างไร
- บุคลากรต้องตระหนักต่อการใช้งานอุปกรณ์พกพา
อย่างไร

ที่มา : ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์, http://thanachart.org/2014/10/11/gartner-top-10-strategic-it-trends-2015/ สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
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2

The Internet of Thing (IoT)

Gartner ให้ความสาคัญกับ IoT อย่างต่อเนื่องมาสามปีแล้ว ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของอุปกรณ์จะทาให้เกิดข้อมูลที่มากขึ้นและก็จะมีบริการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตาม เราจะ
เห็นการนาอุปกรณ์มาใช้งานในเชิงธุรกิจมากขึ้น อาทิเช่น การนาโมเดลการจ่ายเงินตาม
การใช้งาน (Pay-per-use) มาใช้กับการบริการอย่างระบบประกันภัยที่อาจชาระเฉพาะ
เมื่อมีการขับรถโดยเราใช้อุปกรณ์ IoT ตรวจจับ หรือที่จอดรถที่อาจมีอุปกรณ์ IoT ติดอยู่

3

3D Printing

4

Advanced, Pervasive and
Invisible Analytics

สรุปประเด็นที่ควรศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้งาน

- การให้บริการด้านต่าง ๆ
- การบริการแบบจ่ายเงินตามการใช้งาน (Pay-PerUse)
- การจัดการด้วยบุคคล การดาเนินการรูปแบบ Self
Service
- การให้บริการระบบเช่น Cloud สาหรับการใช้ใน
องค์กร เช่น SaaS, PaaS และ IaaS
- องค์กรจะนา The Internet of Things มาใช้ได้
อย่างไร
- บุคลากรสามารถที่ปรับใช้กับแนวคิดนี้อย่างไร
ตลาดการพิ ม พ์ ส ามมิ ติ ในปี ค.ศ. 2015 จะโตขึ้ น ถึ ง 98% และคาดการณ์ ว่ า จ านวน - การนาเทคโนโลยี 3D Printing มาใช้ในองค์กร
เครื่องพิมพ์สามมิติจะถูกจาหน่ายเพิ่มเป็นสองเท่าและจะมีจานวนเป็นสามเท่าในอีกสามปี อย่างไร
ข้างหน้า โดยเครื่องก็จะมีราคาถูกลงและถูกนามาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่ง
การนา 3D Printer มาใช้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบหรือการพัฒนาอุปกรณ์
ต้นแบบ
Analytics จะกลายเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ เพราะเราจะมี ข้ อ มู ล ทั้ งที่ เ ป็ น structure และ - การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการสร้างระบบ
unstructure มากขึ้ น Application ต่ า ง ๆ ก็ ต้ อ งมี ร ะบบที่ มี ค วามสามารถด้ า น วิเคราะห์ขั้นสูง
Analytics อยู่ ใน และองค์ ก รก็ ต้ อ งเตรีย มรองรับ กั บ ข้ อ มู ล มหาศาลที่ จ ะมาจาก IoT, - การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
Social Media และ อุป กรณ์ Wearable ซึ่ง Analytics จะมีความส าคั ญ ในการจะหา วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้อย่างไร
คาตอบต่าง ๆ มากกว่าเพียงแค่ Big Data
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5

Context-Rich Systems

6

Smart Machines

7

Cloud/Client Architecture

8

Software
Defined Infrastructure and
Applications

รายละเอียดคาอธิบาย
Gartner ได้ ก ล่ า วถึ ง Ubiquitous embedded intelligence ซึ่ ง จะเป็ น การพั ฒ นา
ระบบต่าง ๆ ที่จะช่วยเตือนและคาดการณ์เรื่องต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ล่วงหน้า อาทิเช่น
ระบบอย่าง Context-Aware Security
เมื่อปีที่แล้ว Gartner ก็กล่าวถึง Smart Machine ที่เป็นระบบที่สามารถเรียนรู้เองได้ (เช่น
IBM Watson) ซึ่งจะมีระบบ Analytics ที่ชาญฉลาด โดยยุคของ Smart Machine ที่
จ ะ ม าถึ งนี้ ก็ จ ะ เป็ น ก า รเป ลี่ ย น แ ป ล งค รั้ งส าคั ญ ข อ งป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร์ ไ อ ที
ซึ่ งในปั จ จุ บั น ก็ เริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาต้ น แบบของ รถยนต์ แ บบ autonomous, หุ่ นยนต์ ที่
ก้าวหน้าขึ้น หรือผู้ช่วยอัจฉริยะเสมือนจริง (Virtual Personal Assistant)
เทคโนโลยี Mobile และ Cloud ก าลั ง เข้ า มารวมกั น โดยฝั่ ง Client จะเป็ น Rich
Application ที่ ท างานบนอุ ป กรณ์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น อุ ป กรณ์ พี ซี
smartphone หรือ Tablet ส่วนฝั่งของ Server ก็จะเป็น Applications หลากหลายที่
ทางานอยู่บนระบบ Cloud Computing ที่ยืดหยุ่น (Elastic) และพร้อมที่จะรองรับผู้ใช้
จานวนมากได้ (Scability) นอกจากนี้ความต้องการการใช้งานฝั่ง Client ผ่านอุปกรณ์โม
บายจะยิ่ งท าให้ ร ะบบ Server และ Storage มี ข นาดใหญ่ ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ผู้ พั ฒ นา
Application ก็ ต้ อ งต้ อ งเตรี ย มรองรั บ กั บ ผู้ ใ ช้ จ านวนมากจากอุ ป กรณ์ ที่ มี ห น้ า จอที่
หลากหลาย และจะต้องสามารถ Sync ข้อมูลของ Application ในทุก ๆ อุปกรณ์ได้
ต่อ ไปเราจะเห็ น การโปรแกรมที่ ยื ดหยุ่ น (Agile Programming) สาหรับ ทุ ก ๆ อย่ าง
ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นา Application ไป จนถึ ง การท า Infrastructure ที่ จ ะมี เ รื่ อ งของ
Software-Defined Networking, Storage, Data Centers และ Security โดยจะมี
การใช้ Application Programming Interface (APIs) ที่ จ ะเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และระบบ
เหล่านี้ผ่านบริการที่อยู่บน Cloud

สรุปประเด็นที่ควรศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้งาน
- การนาแนวคิดของระบบวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้
วิเคราะห์สารสนเทศให้องค์กรเกิดประโยชน์ได้
อย่างไร
- องค์กรได้ประโยชน์ต่อเทคโนโลยี Smart
Machines อย่างไร
- บุคลากรจะได้ประโยชน์ต่อเทคโนโลยี Smart
Machines อย่างไร
- สิ่งที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานองค์กรกับ Cloud
Computing เช่น ระบบบัญชีรายชื่อ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บงานในองค์กร
เป็นต้น
- พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้จะมีรูปแบบ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร

- เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
- เรี ยนรู้ รู ปแบบการวิ เคราะห์ ซอฟต์ แวร์ แบบ Static
และ Dynamic Model
- เรียนรู้กับการสร้างโค้ด และการรวมโค้ดต่ าง ๆ จาก
เครือข่ายสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ
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9

Web-Scale IT

10

Risk-Based Security and
Self-Protection

รายละเอียดคาอธิบาย

สรุปประเด็นที่ควรศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้งาน

การให้บริการไอทีกาลังเปลี่ยนไปเพราะมีผู้ใช้จานวนมหาศาล ระบบอย่าง Facebook,
Amazon และ Google ทาให้ Enterprise Data Center ต่าง ๆ ต้องออกแบบระบบที่
จะรองรับผู้ใช้จานวนมากที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งจะเป็นเรื่องยากที่องค์กรส่วน
ใหญ่ จะทาระบบแบบนั้น ได้ ดังนั้นในอนาคตเราอาจจะเห็นองค์กรต่าง ๆ มาใช้ระบบ
Cloud มากขึ้น และขั้นตอนแรกขององค์กรต่าง ๆ ที่จะเข้า่สู่ Web-Scale IT คือการใช้
DevOps ซึ่งเป็นการรวมกันของ Development กับ Operation
สุดท้าย Gartner ก็ยังให้ความสาคัญกับเรื่องของระบบความปลอดภัยและเชื่อว่าไม่มี
องค์กรใดป้องกันได้ 100% ดังนั้นการประเมินความเสีย่ งและการใช้กระบวนการและ
เครื่องมือในการลดความเสี่ยงจะเป็นเรื่องที่สาคัญ ในมุมทางเทคนิคการออกแบบ
Application ที่มีการป้องกันความปลอดภัยอยู่ในตัวจะมีความสาคัญยิ่งขึ้น

- เรียนรู้เกีย่ วกับเครื่องมือในการพัฒนาของ Android
เพื่อให้ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบแบบ WebScale IT

- เรียนรู้เกีย่ วกับความตระหนักในด้านความปลอดภัย
ในฝั่งองค์กร และผู้ใช้งาน

หน้า 2-72

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
2.6 แนวคิดผู้บริหารในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ภาคผนวก ก) ในประเด็น
คาถาม 2 ประเด็น คือ 1) แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงแรงงาน ในระยะ 5 ปี ต่อจากนี้ควรเป็นอย่างไร และ 2) ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมา สามารถประมวลภาพรวมแนวคิดผู้บริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกระทรวงแรงงาน และ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดังตารางที่ 2-10
ตารางที่ 2-10 สรุปแนวคิดผู้บริหารในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558
แนวทางในการพัฒนา ICT ระยะ 5 ป
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา
การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
ที่
ผู้บริหาร
(พ.ศ. 2559-2563)
ICT
ICT
1 นายอารักษ์ พรหมณี
1. ควรนาเอาระบบ ICT มาเป็นเครื่องมือช่วยในการ
1. ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อ 1. ควรเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผู้บริหารระดับสูงด้าน
ทางานให้บรรลุภารกิจ รวมทั้งให้ข้อมูลมีความถูกต้อง การนาเอาระบบ ICT มาใช้เป็น
และพฤติกรรมของบุคลากรที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ
เครื่องมือ
ต่อการใช้งานระบบ ICT เพื่อให้
และการสื่อสาร
2. ควรปรับปรุงระบบ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และ 2. การพัฒนาระบบ ICT ขาดความ
เกิดการพัฒนาการใช้งานระบบ
ประจากระทรวง
ใช้งานให้คุ้มค่า เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อเนื่อง ทาให้ไม่มีความยั่งยืน
ICT อย่างมีประสิทธิภาพ และ
3. ควรใช้ระบบงานที่ถูกพัฒนามาจากซอฟต์แวร์ที่เป็น 3. งบประมาณถูกควบคุม
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
Open Source เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงสามารถ 4. บุคลากรด้าน IT มีจานวนน้อย
องค์กร
พัฒนาปรับปรุงระบบงานได้ในอนาคต
เมื่อเทียบกับบุคลากรทั้งหมด
4. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรเป็นศูนย์กลาง 5. บุคลากรขาดทักษะในการใช้งาน
ด้านข้อมูลแรงงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อ
ระบบ ICT
ให้บริการกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
6. บุคลากรไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
กระทรวงแรงงาน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
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ที่

ผู้บริหาร
5.

2 นายประวิทย์ เคียงผล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงแรงงาน

1.
2.

3.

แนวทางในการพัฒนา ICT ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2559-2563)
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ CIO ควรเน้นเรื่อง
การวางแผนงานด้าน ICT ตัวอย่างเช่น การวาง
แผนพัฒนาระบบงานที่จาเป็นต่อการพัฒนากระทรวง
แรงงานและการให้บริการแรงงานเป็นสาคัญ เป็นต้น
ควรให้ความสาคัญในการนาเอาระบบ ICT มาใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการทางานมากขึ้น
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรเป็นศูนย์กลาง
ด้านข้อมูลแรงงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อ
ให้บริการกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงแรงงาน
ควรมีการใช้งานอุปกรณ์ที่เป็น Mobile มากขึ้น
โดยเฉพาะการทางานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพราะทา
ให้การติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว แต่ต้องมี
ความปลอดภัย

ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา
ICT
ข้อมูลสารสนเทศ ทาให้การพัฒนา
ด้านข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ
ขาดความต่อเนื่อง

การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
ICT

1. ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อ 1. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
การนาเอาระบบ ICT มาใช้เป็น
ควรจะมีการเรียนรู้การให้บริการ
เครื่องมือ
ของหน่วยงาน เพื่อให้เข้าใจถึง
2. การพัฒนาระบบ ICT ขาดความ
ระบบงานและกระบวนการ
ต่อเนื่อง ทาให้ไม่มีความยั่งยืน
ทางานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
3. แผนงานการพัฒนาด้าน ICT ของ
ด้วย ซึ่งจะทาให้บุคลากรด้าน
ทุกหน่วยงานภายในกระทรวง
ICT สามารถพัฒนาระบบงานได้
แรงงาน ยังขาดการบูรณาการ
ครอบคลุมและมีมุมมองการ
4. การเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่เป็น Real
เชื่อมโยง รวมถึงลดขั้นตอนใน
Time ทาให้เป็นอุปสรรคในการ
การปฏิบัติงาน
ทางาน ตัวอย่างเช่น การ
ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพ
ปัจจุบันของบุคคล เป็นต้น
5. อุปกรณ์ทางด้าน ICT ยังไม่ค่อย
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ที่

ผู้บริหาร

แนวทางในการพัฒนา ICT ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2559-2563)

3 นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ 1. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญ และผลักดันเพื่อให้เกิดการใช้
ผู้บริหารระดับสูงด้าน
งานระบบ ICT อย่างจริงจัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนวทางการพั ฒนาด้ าน ICT ของทุ กหน่ วย ควรมี การ
และการสื่อสารประจา
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาด้าน ICT ของกระทรวงและของ
กรมการจัดหางาน
ชาติ
3. ต้องมีมาตรฐานข้อมูลรูปแบบเดียวกัน เช่น รหัสประเภท
อุตสาหกรรม (TSIC) ภายในกระทรวงต้องมีมาตรฐานและ
ต้องผลักดันให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องใช้มาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกันได้
4 นายวิชัย คงรัตนชาติ
1. อยากนาเอาระบบ ICT มาเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงด้าน
งานของหน่วยงานทุกขั้นตอน และให้เอกชนเข้ามามี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนร่วมในการให้บริการแรงงาน
และการสื่อสาร
2. ควรมีการนาเอา ICT มาใช้พัฒนาระบบรับรอง
ประจากรมพัฒนาฝีมือ
คุณภาพ โดยจัดทาโมเดลเหมือนสถานตรวจสภาพรถ
แรงงาน
ของเอกชน

ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา
การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
ICT
ICT
ทันสมัย ทาให้เป็นอุปสรรคในการ
เข้าถึงข้อมูล หรือเข้าถึงข้อมูลได้
ล่าช้า
1. การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่
1. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เป็น
ตอบสนองต่อภารกิจที่จาเป็น ยัง
สิ่ งที่ ส าคั ญที่ สุ ด เพราะการจะใช้
ไม่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง ประโยชน์ จาก ICT ได้ อย่ างมี
ระหว่างกัน ทาให้ไม่สามารถใช้
ประสิ ทธิ ภ าพ และคุ้ มค่ านั้ น
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และขาด
บุ ค ล า ก ร จ ะ ต้ อ งมี ค ว า ม รู้
ความต่อเนื่อง
ความสามารถ ความเข้ าใจและมี
2. การบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จึง
ทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่ต่อเนื่อง
-
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ที่

ผู้บริหาร

5 นายโกวิท สัจจวิเศษ
ผู้บริหารระดับสูงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ประจาสานักงาน
ประกันสังคม

แนวทางในการพัฒนา ICT ระยะ 5 ป
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา
การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
(พ.ศ. 2559-2563)
ICT
ICT
3. ควรพัฒนาระบบ e-Service ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพื่อตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะภารกิจ
การพัฒนาฝึมือแรงงาน
1. ควรมี แ ผนงานเพื่ อก าหนดกรอบข้ อมู ลพื้ นฐานที่ จะ 1. บุคลากรยังขาดความรู้และความ 1. การพัฒนาบุคลากร ควรมีการ
บูรณาการจากทุกหน่วยงานมาเป็นภาพข้อมูลกระทรวง เข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
เน้นในเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
แรงงาน เพื่อให้สามารถบริการในมิติของกระทรวงแรงงาน ข้อมูล
ข้อมูล และมีความรอบรู้ข้อมูล
รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
พื้นฐานที่จาเป็นในการบริการ
แรงงานสามารถใช้บริการได้ และสามารถรองรับบริการ
แรงงานในภาพรวมของกระทรวง
แบบ One Stop Service ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
แรงงาน ซึ่งส่งผลภาพลักษณ์ที่ดี
ต่างประเทศ
ของกระทรวงในด้านการ
2. การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลระหว่ างหน่ วยงาน ควรค านึ ง
ให้บริการข้อมูล โดยเฉพาะการ
ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ ร่ ว มกั น ของระหว่ างหน่ ว ยงานที่
ให้บริการด้านข้อมูลแรงงานใน
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกัน
ส่วนภูมิภาค
3. การบู รณาการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลร่ วมกั น
ผู้ บริ หารระดั บสู งต้ องให้ นโยบายที่ ชั ดเจนถึ งขอบเขต
ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกัน
4. ควรมีการนาอุปกรณ์ที่เป็น Mobile มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงข้อมูล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย
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แนวทางในการพัฒนา ICT ระยะ 5 ป
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา
การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
(พ.ศ. 2559-2563)
ICT
ICT
6 นายกิตติพงศ์ เหล่านิพนธ์ 1. ควรมีการบูรณาการข้อมูล เพื่อให้สามารถบริการ
1. บุคลากรขาดทักษะในการใช้งาน 1. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ผู้อานวยการ
ข้อมูลได้ครอบคลุมและตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้
ระบบ ICT
ควรมีการส่งเสริมให้สามารถ
สานักพัฒนามาตรฐาน
มากขึ้น
2. บุคลากรไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
เติบโตในสายงานมากกว่าใน
แรงงาน
2. ควรมีความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
ปัจจุบนั
กรมสวัสดิการและ
การให้บริการ รวมทั้งเป็นการอานวยความสะดวก
ข้อมูลสารสนเทศ ทาให้ข้อมูลขาด
คุ้มครองแรงงาน
ให้กับผู้มาใช้บริการ
ความต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน
3. ควรนาเอาระบบ ICT มาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระการทางานของบุคลากร

ที่

ผู้บริหาร
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บทที่ 3 บทวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
บทนี้ จ ะเป็น การนาเสนอภาพรวมสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สถานภาพด้านภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจานวนบุคลากร สถานภาพด้านระบบสารสนเทศข้อมูล สถานภาพด้าน
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่ว ยงานภายนอก สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สาเร็จรูป และสถานภาพด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 สถานภาพด้านภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3.3.1

โครงสร้างหน่วยงานและอานวจหน้าที่
กระทรวงแรงงานมี อ านาจหน้ าที่ เกี่ ยวกั บ การคุ้ ม ครองแรงงาน พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา และราชการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้ าที่ของกระทรวง
แรงงาน หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งโครงสร้างของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันสามารถ
แสดงได้ดังรูปภาพที่ 3-1 ส่วนโครงสร้างการบริหารราชการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 3-2

ภาพที่ 3-1 โครงสร้างของกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน8

8

อ้างอิงจาก http://www.mol.go.th/en/node/11 สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
หน้า 3-1

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ภาพที่ 3-2 โครงสร้างของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน9

9

อ้างอิงตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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จากรูปภาพที่ 3-2 โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2545 ลงวั น ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ข้อ 2 แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร
และบริ ห ารราชการประจ าทั่ วไปของกระทรวงให้ บ รรลุ เป้าหมายและเกิด ผลสั มฤทธิ์ตามภารกิ จของ
กระทรวง และเพื่อให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารราชการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และบรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน มีความชัดเจน คล่องตัว และสามารถตอบสนองต่อแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2548 – 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน จึ งจั ด ตั้ ง
หน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวง ตามคาสั่งที่ 80/2549 เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุม่ ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
1) กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง แผนงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ของกระทรวง
2) การสอบทานรายงานการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัด
3) ตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดาเนินงานโครงการสาคัญ
4) ดาเนินการ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม
5) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
6) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
7) สนับสนุนงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจากระทรวง
แรงงานในการประสานงาน รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการสอบทาน รวมทั้งเป็นฝ่ ายเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจากระทรวงแรงงาน
2.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1) พิ จารณา เสนอแนะ และให้ ค าปรึ กษาแก่ หั วหน้ าส่ วนราชการ เกี่ ยวกั บยุ ทธศาสตร์
ในการพัฒนาการบริหารภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และแนวทางของคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ซึ่งครอบคลุ มถึงการปรับ บทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างของส่วนราชการ การปรับกลไกวิธี การบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการระบบ
บุคลากรภายในสานักงานปลัดกระทรวง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
2) ติดตามประเมิน ผลและจัดทารายงานเกี่ยวกับ การพัฒ นาระบบบริห ารราชการใน
สานักงานปลัดกระทรวงและในกระทรวง
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3) ประสานและด าเนิ นการร่ วมกั บหน่ วยงานกลางต่ าง ๆ และหน่ วยงานในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานและในกระทรวงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
3. สานักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
1) ให้คาปรึกษาการจัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2) ตรวจสอบความพร้อม ความสมบรูณ์ และความถูกต้องของเรื่องที่หน่วยงานในสังกัด
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
3) ประสานการเสนอเรื่องความเห็นของกระทรวงเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี
4) รายงานความก้าวหน้าของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและการเสนอกฎหมาย
ในทุกขั้นตอน
5) แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และติดตามผลการดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
6) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
4. สานักบริหารกลาง
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมถึง
งานช่วยอานวยการ
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและจัดระบบงาน
3) บริห ารแผนงาน ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญ ชี งบประมาณ พัส ดุ และอาคาร
สถานที่ของกระทรวง
4) บริหารแผนคน ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม
5) พัฒนาและฝึกอบรมความรู้ด้านแรงงานแก่ข้าราชการของกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร
องค์การด้านแรงงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่ง งานบริการทาง
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กฎหมาย และงานคดีที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการอุ ทธรณ์ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวง
7) ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ และด าเนิ น การประมวล สรุป วิเคราะห์
ประเมินข่าวสาร ภาพลักษณ์ของกระทรวง
8) ปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
4.1 กลุ่มงานช่วยอานวยการและงานสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง และสานักบริหารกลาง
- งานช่วยอานวยการและงานเลขานุการผู้บริหารของสานักงานปลัดกระทรวง
- งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
- การจัดประชุมกระทรวงและการจัดประชุมสานักงานปลัดกระทรวง ตลอดจนปฏิบัติงาน
ที่มิได้กาหนดให้ เป็ น อานาจหน้ าที่ของส่ วนราชการหรือหน่ วยงานใดในสั งกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 กลุม่ งานคลังและพัสดุ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุอาคาร
สถานที่ แ ละยานพาหนะของส านั ก งานปลั ดกระทรวง ทั้ งหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง/ส่ ว น
ภูมิภาคและในต่างประเทศ
- วิเคราะห์และประสานการจัดทางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจาปี
- บริหารการใช้จ่ายและการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
- ติดตาม และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณของกระทรวง
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง เก็บรักษา บารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะอาคารสถานที่
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ประมวล วิเคราะห์เหตุการณ์ด้านแรงงาน ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าว/บทความ/
ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ นโยบาย ภารกิจ และผลการดาเนินงาน
- ประสานการจัดทาแผน ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวง
- ประสานและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่า วสาร
แก่สื่อมวลชนต่าง ๆ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.4 กลุ่มงานกฎหมาย
- ดาเนิ น การเกี่ย วกับ งานกฎหมายและระเบี ยบในความรับ ผิ ด ชอบของกระทรวงและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา งานเกี่ ย วกั บ ความรับ ผิ ด ชอบในทางแพ่ ง งานบริ ก ารทาง
กฎหมาย งานคดีที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
- ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง
- ดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามกฎหมายของ ข้าราชการ ที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของกระทรวง
- ปฏิบัติงานในลักษณะและฐานะที่ปรึกษาระดับกระทรวงหรือกรมหรือหน่วยงานอื่นด้าน
กฎหมาย ระเบียบ คดี นิติกรรม สัญญา วินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) จั ด ท าแผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศ
2) พั ฒ นาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย รวมทั้ ง ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าหรื อ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
3) ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ การบริห ารจั ดการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
4) ดูแลรับผิดชอบความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้าง
ภายในเป็น 1 งานบริหารทั่วไป และ 3 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
5.1 งานบริหารทั่วไป
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ งบประมาณ การเงิน-พัสดุ และการรายงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดประชุม และงานช่วยอานวยการต่าง ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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5.2 กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- พั ฒ นา บริ ห าร ก ากั บ ดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษาเครื อ ข่ า ย (Network) การให้ บ ริ ก าร
สารสนเทศในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น บริ ก ารเครื อ ข่ า ย Internet และ Intranet ของ
กระทรวงแรงงาน
- พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายด้านแรงงานทางไกลร่วมกับหน่วยงานภายนอก
- ให้บริการ เว็บไซต์กระทรวงและ Mobile Application
- สนับสนุนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- กากับ ดูแล เกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายของกระทรวง
5.3 กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดทาแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลักกระทรวงแรรงาน
- การพิจารณาแผนงาน/โครงการด้าน ICT ของคณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ (CIO)
- ให้ คาปรึกษา ให้บ ริการ การฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรใน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงาน
- การวางแผนและพัฒนาด้าน ICT
- การให้บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
- โครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5.4 กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
- บริ ห ารจั ดการระบบสารสนเทศ 6 ระบบได้ แก่ ระบบสารบรรณ ระบบค่ าจ้ างรายได้
ระบบตรวจราชการ ระบบแรงงานไทยในต่ า งประเทศ ระบบเรื่ อ งราวร้ อ งทกข์
ระบบเงินเดือน ให้บริการและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ
- ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ได้แก่ ฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมในสังกัด
ระบบงานสารสนเทศ 23 ระบบ กากับดูแลการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
และแม่ข่ายในโครงการศูนย์ข้อมูลฯ
- คณะอนุกรรมการมาตรฐานและบูรณาการข้อมูลกระทรวงแรงงาน
- คณะทางานกาหนดรูปแบบการจัดทาข้อมูลด้านแรงงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านแรงงาน
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6.

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล ในการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ จัดทาแผนงาน
โครงการ รวมทั้งจัดทาและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การกาหนดเป้าหมายบริการสาธารณะ การจัดทา
แผนกลยุทธ์ และจัดสรรงบประมาณตามกรอบความรับผิดชอบของกระทรวง
3) จั ด ท าและพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
4) แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวงเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง
5) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างกาลังแรงงานของ
กิจการด้านแรงงาน รวมทั้งจัดทาดัชนีและระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการค่าจ้างและสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
แรงงานแห่งชาติ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่า
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 3 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้
6.1 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
- ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การกาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
- การจัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
- ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการดาเนินงานเชิงนโยบาย
- การจั ดประชุมระดมความคิดเห็ นจากภาคีร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์เพื่อแก้ไข
ปัญหาแรงงาน
- การประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวง
- จัดทาคาชี้แจงข้อร้องเรียนในเชิงนโยบาย การจัดทาคาชี้แจงต่อข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบาย และจัดทาเอกสารทางวิชาการ อาทิ คาบรรยาย คากล่าว คาปราศรัยฯลฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับอบหมาย
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6.2 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประมวลและจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ของสานักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวง
- การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้แผนงบประมาณระยะปานกลาง (3-5 ปี) เชื่อมต่อ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ผลสาเร็จ ผลผลิต ต้นทุน ค่าใช้จ่ายเข้าด้วยกัน
- การวิเคราะห์กาหนดเป้าหมายให้บริการสาธารณยุทธศาสตร์และดัชนีตัวชี้วัดของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและระดับของกระทรวง
- การวิ เคราะห์ แ ผนงาน/โครงการและประสานการจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
จังหวัด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภูมิภาคในสังกัดกระทรวง
- การอานวยการ ส่งเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการพิเศษ การวิเคราะห์ และ
จัดทาแผนปฏิบัติการกระทรวง
6.3 กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
- พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน และส่ ว นราชการระดั บ กรมในกระทรวงที่ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดแล้วให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทารายงานตามแนวนโยบาย งาน
และโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมของกระทรวง
- ประสาน จัดทาข้อมูลด้านแรงงานเพื่อการตอบและชี้แจงข้อซักถามด้านแรงงาน
7.

สานักตรวจและประเมินผล
1) ติดตามตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
2) ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปและสอดคล้องกับกฎ
ระเบียบ และขั้นตอนที่กาหนด
3) ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รัพ ยากรเพื่ อ ให้ มี ก ารจัด สรร การเกลี่ ย การประสาน
ระหว่างส่วนราชการให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการ
5) สนับสนุนการตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวง
6) พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการประชาชนในภูมิภาคตามภารกิจ
ของกระทรวง รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อภารกิจด้านแรงงาน
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความคุ้มค่า
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สานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 2 กลุ่มและ
1 ศูนย์ ดังต่อไปนี้
7.1 กลุ่มงานตรวจราชการ
- ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การกิ จ การตรวจราชการและรั บ เรื่อ งราวร้อ งทุ ก ข์ ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
- การปฏิบัติหน้าที่ช่วยอานวยการผู้ตรวจราชการกระทรวง
- การศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดประเด็นการตรวจราชการ การจัดทาแผนการตรวจ
ราชการและรายงานผลการตรวจราชการประจาปี
- ติดต่อ ประสานงาน จัดเตรียมข้ อมูลและออกตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
- จัดทารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และประสานแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามผลการตรวจราชการ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือตามข้อร้องทุกข์ และติดตามรายงานผล
การดาเนินงาน
7.2 กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
- ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผล
การดาเนินงาน ปัญหาข้อเสนอแนะของสานักงานแรงงานจังหวัด
- เป็นศูนย์กลางรับและรายงานข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงานที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อภารกิจของกระทรวง
- ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เครือข่ายเพื่อขยายบริการด้านแรงงาน
- งานประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกระทรวงแรงงานและ
คณะอนุกรรมการข่าวศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
7.3 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
- ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านแรงงาน
- ดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สายด่วน 1506 และรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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8.

สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
1) เสนอแนวนโยบายความร่วมมือต่างประเทศด้านแรงงาน
2) ดาเนินการเกี่ยวกับกรรมสารและข้อตกลงระหว่างประเทศ ด้านแรงงานรวมทั้งเร่งรัด
การปฏิบัติตามพันธกรณีด้านแรงงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
3) ประสานงาน ติดตามและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและความช่วยเหลือด้าน
แรงงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับงานทุน พิธีการ รับรอง งานประชุม
การเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์การดาเนินงานของกลุ่มและองค์การต่างประเทศ
4) ประสาน ติดตามสิ ทธิป ระโยชน์ ให้ ความช่วยเหลื อแก่แรงงานและครอบครัว ของ
แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ และประสานการด าเนิ นการเพื่อ รักษาและส่ งเสริมการขยาย
ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้างภายใน
เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
8.1 กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ประสาน แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี พหุภาคี ภูมิภาค
อนุภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศ
- เจรจา ส่ งเสริม และพั ฒ นาเครือข่ายความร่ว มมือระหว่างประเทศ การแสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศและการจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการขอรั บ ความ
ช่วยเหลือ
- อานวยการโครงการเงินกู้และความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ประสานการดาเนินกิจกรรมตามมติและข้อตกลงระหว่างประเทศในกรอบต่าง ๆ
- ปฏิ บั ติงานสนับ สนุน ช่วยอานวยการ และประสานการปฏิบัติงานของสานักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ
- การจัดทาแผนงานและงบประมาณ รวบรวมสถิติข้อมูล ประมวล วิเคราะห์ สรุป
สถานการณ์ ก ารจ้ า งงานหรื อ กรณี ฉุ ก เฉิ น เร่ ง ด่ ว นของสถานการณ์ แ รงงานใน
ต่างประเทศ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนงานที่ไปทางานต่างประเทศและการประสานงานให้
ความช่วยเหลือ ติดตาม ดูแล สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
8.2 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
- เสนอแนวนโยบายความร่วมมือต่างประเทศด้านแรงงาน
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- ศึกษา วิเคราะห์ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านแรงงาน รวมทั้งติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว
- ดาเนินการด้านพิธีการ การต้อนรับ งานรับรอง การดูงาน การสัมมนา เจรจางาน
การประชุมระหว่างประเทศ และงานทุนต่างประเทศ
- การแปล ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ก รรมสารระหว่ า งประเทศและข่ า วสารข้ อ มู ล ความ
เคลื่ อ นไหวด้ า นแรงงาน เศรษฐกิ จ สั ง คม เพื่ อ เสนอกระทรวงและเผยแพร่ ต่ อ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
8.3 กองอาเซียน
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน
9.

สานักแรงงานไทยในต่างประเทศ 14 แห่ง ใน 13 ประเทศ
1) รัก ษาและส่ งเสริ มการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ เช่ น การติด ตาม แสวงหา
ตลาดแรงงาน ศึกษาความต้องการแรงงานทั้งด้านประเภทอาชีพ เงื่อนไขการจ้าง อัตราค่ าจ้าง สภาพการ
จ้าง และข้อบังคับตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณารับรองเอกสารจ้างแรงงานไทยให้เกิดความเป็นธรรม
2) คุ้ ม ครอง ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน า และดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องคนงานไทยใน
ต่างประเทศ
3) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ อาทิ การตรวจเยี่ยม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ประเพณี และข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศที่
ทางานอยู่ และการประสานหน่วยงานราชการและเอกชนในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
4) เป็น ศูน ย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
ด้ า นแรงงาน เพื่ อ การวางแผนพั ฒ นาก าลั ง แรงงานไทยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการแรงงานใน
ต่างประเทศ
10. สานักแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
1) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
2) ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ งานยุ ท ธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพั ฒ นา เป็ น ศู น ย์
สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
3) ประสานและดาเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
4) ปฏิบั ติงานร่วมกับ หรือสนับสนุ นการปฏิ บัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
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สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 3 ฝ่าย
ดังต่อไปนี้
10.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานบริหารงานทั่วไปของสานักงาน
2. งานสารบรรณ ธุรการ การเงิน-พัสดุ และงานบริหารงานบุคคล
10.2 ฝ่ายแรงงาน
1. ร่วมจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการจัดทา แผนพัฒนาจังหวั ด
และแผนงานด้านแรงงานในจังหวัด
3. ประสานหน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน
4. ติ ด ตามประเมิ น ผลแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงแรงงาน ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
10.3 ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงาน
2. ให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ ายข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สารของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงาน ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนกลาง
3. งานตรวจราชการ และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
11. สานักเศรษฐกิจการแรงงาน
ตามคาสั่งที่ 229/2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานระดับสานักและระดับกลุ่มงาน ระบุอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนากาลังแรงงานในและนอกระบบของประเทศ
2) เสนอแนะและพัฒนาระบบ รูปแบบ และแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
3) จัดทาระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจแรงงานและคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อเสนอแนะ
แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
4) จัดทาดัชนีผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการยกระดับผลิตภาพแรงงาน
5) จัดทาข้อมูล สถิติ ข่าวสารด้านแรงงาน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
6) ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์แรงงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ผลการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านแรงงาน เพื่อเสนอแนวทางและกาหนดท่าที
การมีส่วนร่วมด้านแรงงานของประเทศ
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7)

ปฏิบั ติหน้ าที่ตามที่ กฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจหน้ าที่ของส านักงานคณะกรรมการ

ค่าจ้าง
8) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานสภาที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
สานักเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 2 สานัก 1 ศูนย์
และ 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

สานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

กลุม่ งานวิจัยและวางแผนกาลังแรงงาน

กลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงงานมหภาค
12. สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ 250/2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554 เรื่อง
การจัดตั้งสานักบริหารทรัพยากรบุคคล ระบุอานาจหน้าที่ไว้ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้คาปรึ กษา เพื่อกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงาน
2) บริห ารจัดการทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวง
แรงงานในการวางแผนอั ต รากาลั งและระบบงาน ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การบริห ารบุ ค คล การบริห าร
ค่าตอบแทนและสิทธิ์ประโยชน์
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน
4) ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ การเสริมสร้างวินั ย ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงแรงงาน
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่
ได้รับมอบหมาย
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 5 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้






กลุ่มวางแผนอัตรากาลัง
กลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานวินัย

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
มีหน้าทีต่ ่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
3.3.2

จานวนบุคลากรปัจจุบันของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จานวนบุคลากรจาแนกตามหน่วงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน และจานวน
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาแนกตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดจานวนของบุคลากรได้ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 แสดงจานวนอัตรากาลังและจานวนบรรจุของบุคลากรสังกัดสานักงานรัฐมนตรี และ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สรุปข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
ที่
1.

2.

3.

4.

ประเภท บุคลากร
ข้าราชการ
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
- ในต่างประเทศ
ลูกจ้างประจา
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
พนักงานราชการ
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
ลูกจ้างชั่วคราวใน
ต่างประเทศ
รวม

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
อัตรา
บรรจุ11
กาลัง10
673
599
301
256
347
326
25
17
157
156
35
35
122
121
221
121
111
71
110
50
44
44
1,095

920

สร.
อัตรา
กาลัง24
15
15
6
6
5
5
26

14
14
6
6
2
2
-

จานวนรวม
อัตรา
บรรจุ
กาลัง
688
613
316
270
347
326
25
17
163
162
41
41
122
121
226
123
116
73
110
50
44
44

22

1,121

บรรจุ25

942

หมายเหตุ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หมายถึง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ สร.
หมายถึง สานักงานรัฐมนตรี
จากตารางที่ 3-1 ปรากฏว่าสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในปัจจุบันยังมีอัตรากาลัง
ว่ า งเหลื อ อยู่ 179 อั ต รา แบ่ ง ออกเป็ น ข้ า ราชการ 75 อั ต รา พนั ก งานราชการ 103 อั ต รา และ
ลูกจ้างประจา 1 อัตรา ทั้งนี้เมื่อมีการสารวจบุคลากรด้านไอที จะพบว่ามีเพียงจานวน 10 คน จากจานวน
บุคลากรทั้งหมด 942 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1 : 94 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนน้อยมาก และอาจจะส่งผล

10

จานวนอัตรากาลัง อ้างอิงตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ข้อมูล
ณ เดือนกันยายน 2557
11
จานวนบรรจุ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
กระทบต่ อ การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานได้

3.2 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากการส ารวจระบบสารสนเทศของส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน พบว่ า ระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องตามภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มีการใช้งานในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างพัฒนา หรือปรับปรุงระบบงาน ให้สามารถใช้งานต่อเนื่องจากระยะก่อนการจัดทาแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556
และในช่ ว งระยะเวลาแผนแม่ บ ทฯ ฉบั บ ที่ ผ่ า นมา มี ก ารพั ฒ นาระบบงานใหม่ ด้ ว ยบางส่ ว น เพื่ อ ให้
ตอบสนองต่อภารกิจหลักของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สาหรับระบบสารสนเทศปัจจุบัน มีจานวน
รวมทั้งสิ้น 26 ระบบ ดังแสดงในรูป ภาพที่ 3-3 แบ่งเป็นระบบงานหลัก จานวน 15 ระบบ ระบบงาน
สนับสนุน จานวน 11 ระบบ และบริการข้อมูลประชาชน จานวนทั้งสิ้น 6 บริการ ดังนี้
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(MLOC-PLOC)

3

E-Mail

4
(

)

CCTV

(KM)
Demand &
Supply

e-Meeting

e-Learning

(e-labour)

(Back Office)

(DPIS)

(GFMIS)

ภาพที่ 3-3 แสดงภาพรวมระบบสารสนเทศของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
3.2.1

ระบบงานประยุกต์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ระบบงานประยุกต์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดจานวน
จาแนกตามหน่วยงาน รวมถึงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 2559 ดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 แสดงระบบงานประยุกต์ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในปัจจุบันที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 2559 สรุป
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
5. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
ลาดับ
ความสมดุลของ
อื่น ๆ
ระบบงาน
ลักษณะของระบบ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง บริหารจัดการ
ที่
ตลาดแรงงานและ
โปรด
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ ของกระทรวง
ความยั่งยืนให้ภาค
ระบุ
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงานให้มี
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน ความเป็นเลิศ
สานักงารปลัดกระทรวงแรงงาน
1. ระบบการบริหารข้อมูล เป็ นระบ บ คอมพิ วเตอร์





สารสนเทศแรงงานเชิง แม่ข่ายพร้อมระบบซอฟต์แวร์
บูรณาการ
ติ ด ตั้ ง ณ ส า นั ก ง า น
ปลั ดกระทรวงแรงงาน ซึ่ งท า
หน้ าที่ เชื่ อมโยงดึ งข้ อมู ลจาก
หน่ วยงานภายในกระทรวง
แรงงาน และห น่ วยงาน
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ลาดับ
ที่

ระบบงาน

2. ระบบเตือนภัยด้าน
แรงงาน

ลักษณะของระบบ

ภ าย น อ ก ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี
เป้ าหมายเพื่ อสนั บสนุ นการ
ตั ดสิ น ใจของผู้ บริ ห าร และ
เผยแพร่ ข้ อมู ลสถิ ติ ด้ าน
แรงงานของศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลที่เก็บไว้ใน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่
ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร องค์กรได้นาข้อมูล
เหล่านี้มาใช้ในการ
ดาเนินงานประมวลผล
ข้อมูล และจัดรูปแบบข้อมูล

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน









5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ
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ลาดับ
ที่

ระบบงาน

ลักษณะของระบบ

เพื่อให้ได้สารสนเทศที่นามา
สนับสนุนการทางานและ
ช่วยในการตัดสินใจในด้าน
ต่าง ๆ ของผู้บริหารรวมทั้ง
ยังช่วยในการประสานงาน
กับฝ่ายต่าง ๆ
3. ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์ เป็นซอฟต์แวร์ที่รวบรวม
และอุปทานกาลังคน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
(Demand & Supply) ด้านกาลังคนของประเทศ
4. ระบบสารวจค่าใช้จ่าย เป็ น ระบบที่ ให้ ส านั ก งาน
ที่จาเป็นของแรงงานไร้ แรงงานจังหวัด จัดเก็บข้อมูล
ฝีมือใน
สารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของ
ภาคอุตสาหกรรม
ผู้ใช้แรงงานในจังหวัด

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน









5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ



หน้า 3-21

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ลาดับ
ความสมดุลของ
ระบบงาน
ลักษณะของระบบ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ที่
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน
5. ระบบค่าจ้างและรายได้ เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลจาก



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลค่าครองชีพ
ค่าจ้าง และรายได้
6. ระบบติดตามและ
เป็ นระบบที่ รองรับการท างาน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ด้านการติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการ
การป ฏิ บั ติ ราชการของ
หน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวง
แรงงาน และส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
7. ระบบฐานข้อมูล
เพื่อจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย


งานวิจัยด้านแรงงาน
ด้านแรงงานและเพื่อเผยแพร่
แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ

5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ





หน้า 3-22

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ลาดับ
ที่

ระบบงาน

8. ระบบห้องสมุด

9. ระบบรับเรื่องราว
ร้องทุกข์

ลักษณะของระบบ

เป็นระบบที่สามารถสืบค้น
หนังสือและสิ่งพิมพ์
ให้บริการในการยืม – คืน –
ค้น จอง เอกสาร/หนังสือ
เป็ นระบบสามารถส่ งข้ อมู ล
เรื่ องราวร้ องทุ กข์ ที่ มี ผู้
ร้องทุ กข์ผ่ านทางหนั งสื อหรือ
ทางเว็ บไซต์ ส่ งต่ อไป ยั ง
หน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวง
แรงงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง พร้ อ ม
จัดทารายงานสรุปสถิติผลการ
ดาเนินการตามประเภทการร้อง
ทุกข์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน



5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ




หน้า 3-23

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ลาดับ
ที่

ระบบงาน

10. ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
11. ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS)

ลักษณะของระบบ

เว็บไซต์ของศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
เป็ นระบบฐานข้ อมู ลบุ คลากร
ของส านั กงานปลั ดกระทรวง
แรงงาน ทั้งข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจา
12. ระบบการบริหาร
เป็นระบบบริหารการเงิน
การเงินการคลัง
และงบประมาณของ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ส่วนราชการ
13. ระบบสารบรรณ
เป็นระบบสาหรับการบันทึก
อิเล็กทรอนิกส์
การรับหนังสือเข้าและส่ง
หนังสือออก ตามระเบียบ
งานสารบรรณในรูปแบบ

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน

5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ










หน้า 3-24

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ลาดับ
ที่

ระบบงาน

14. ระบบแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ

ลักษณะของระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และติดตาม
เอกสารได้สะดวกและ
รวดเร็ว
ระบบสามารถรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของคนงานที่
เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศที่ได้แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ให้กับสานักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ
ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถบันทึก
ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์และส่ง
เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน

5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ



หน้า 3-25

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ลาดับ
ที่

ระบบงาน

15. เว็บท่ากระทรวง
แรงงาน

16. เว็บไซต์รัฐมนตรี

17. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ

ลักษณะของระบบ

ดาเนินการและติดตามเรื่อง
ร้องทุกข์ดังกล่าว
ประชาสั มพั นธ์ ข่ าวสารด้ าน
แรงงานให้กับประชาชน และ
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ต า ม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางใน
การร้องเรียน ร้องทุกข์แก่
รัฐมนตรี
เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านแรงงาน และ
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน

5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ











หน้า 3-26

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ลาดับ
ที่

ระบบงาน

18. ระบบอินทราเน็ต
กระทรวงแรงงาน
19. ระบบอินทราเน็ตของ
ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ
20. ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

21. ระบบตรวจราชการ

ลักษณะของระบบ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
แรงงาน และเผยแพร่ข้อมูล
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
เป็นระบบสารสนเทศ
ภายในของศูนย์ข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ
เพื่ อใช้ เป็ น ช่ องท างการ
ติดต่อสื่อสารที่แสดงตนภายใต้
สั งกั ดกระทรวงแรงงาน และมี
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งระหว่างกัน
เป็ นระบบที่ มี ข้ อมู ลผู้ ตรวจ
ราชการ ข้ อ มู ล เลขานุ ก าร

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน

5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ











หน้า 3-27

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ลาดับ
ที่

ระบบงาน

22. ระบบบริการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ลักษณะของระบบ

ข้อมูลเขตตรวจราชการ ข้อมูล
แผนการตรวจราชการ ข้อมูล
หั ว ข้ อการปฏิ บั ติ งาน และ
ข้ อมู ลสถานะค าสั่ ง เพื่ อ
น าไป ใช้ ใน ก ารก าห น ด
แผนการออกตรวจราชการของ
ผู้ ตรวจราชการ และผู้ ตรวจ
ราชการสามารถบันทึกผลการ
ตรวจราชการได้
เพื่อแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และ
อุ ป ก รณ์ ผ่ าน เค รื อ ข่ าย
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งสามารถ
จองเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน

5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ



หน้า 3-28

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ลาดับ
ที่

ระบบงาน

ลักษณะของระบบ

และเครื่องฉายภาพ
23. ระบบใบแจ้งเงินเดือน ใช้สาหรับทาใบแจ้ง
เงินเดือนของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
24. ฐานข้อมูลการจัดการ เป็นฐานข้อมูลที่จัดทาในรูป
ความรู้ (KM)
เอกสารแสดงข้อมูลแผนการ
จัดการความรู้
25. ระบบฐานข้อมูลด้าน
เป็นฐานข้อมูลด้านแรงงานใน
แรงงานในพื้นที่ 3
พื้นที่ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคใต้ และ 4 อ าเภอของ
และ 4 อาเภอของ
จั งหวั ดสงขลา (อ าเภอจะนะ

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน

5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ
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ลาดับ
ที่

ระบบงาน

ลักษณะของระบบ

เทพา นาทวี และสะบ้ าย้ อย)
เป็ น ข้ อ มู ลเชิ งท ะเบี ยน
ประกอบด้วยข้อมูลครัวเรือน
แรงงานไปทางานต่างประเทศ
ผู้ ว่ า งงาน แรงงานสู งอายุ
ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ
26. ระบบบริการประชาชน เป็นช่องทางบริการข้อมูล
กระทรวงแรงงาน
ข่าวสารสาหรับประชาชนใน
(e-labour)
ภาพรวมขององค์กร

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
2. การเพิ่มขีด
3. การ
4. การ
1. การเสริมสร้าง
ความสามารถของ
บริหาร
เสริมสร้าง
ความสมดุลของ
กาลังแรงงานและ จัดการด้าน ความมั่นคง
ตลาดแรงงานและ
ผู้ประกอบการใน
แรงงาน
และคุณภาพ
ความยั่งยืนให้ภาค
การแข่งขันทาง
ระหว่าง
ชีวิตที่ดีให้
แรงงาน
เศรษฐกิจ
ประเทศ
กาลังแรงงาน

5. การ
พัฒนาการ
อื่น ๆ
บริหารจัดการ
โปรด
ของกระทรวง
ระบุ
แรงงานให้มี
ความเป็นเลิศ

จังหวัดสงขลา (อาเภอ
จะนะ เทพา นาทวี
และสะบ้าย้อย)
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การให้บริการข้อมูลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศถือว่ามีความสาคัญ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชน ดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 แสดงรายการให้บริการข้อมูลประชาชนของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สรุปข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
รูปแบบการบริการ
ประเภทบริการ

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : หมวดการบริการ วิจัยด้านแรงงาน
5.
ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : หมวดการบริการ เตือนภัยด้านแรงงาน

✓
✓

6.

Intelligence

✓
✓

Integration

✓
✓

ชื่อบริการ

Transaction
Interchange

-

ลาดับ

Interaction

Information

3.2.2

ผู้ใช้บริการ

-

-

-

-

ผู้ประกอบการ/พนักงาน
ผู้ประกอบการ/พนักงาน

✓ ✓
✓ ✓

-

-

-

ประชาชน
ประชาชน

✓

✓ ✓

-

-

-

ประชาชน

✓

✓

-

-

-

ประชาชน

โดย
บริการ
เจ้าหน้าที่ On-Line

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : หมวดการบริการ อัตราค่าจ้าง
1.
2.

อัตราค่าจ้างขั้นต่ารายจังหวัด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 22 สาขาอาชีพ

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : หมวดการบริการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.
4.

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

-

-
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3.2.3

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกับหน่วยงานภายนอก
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้มี การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดาเนินงานตามภารกิจหลัก ของ
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจากการศึกษา และรวบรวมข้อมูลด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 แสดงรายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สรุปข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
ลาดับที่ หน่วยงานภายนอก
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1
กรมการปกครอง
 อนุญาตให้กระทรวงแรงงานใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(หนังสือที่ มท 0309.5/4535 ด่วนมาก ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556)
- โดยวิธีแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Batch Processing)
- วิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service)
- โปรแกรมสาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน
2
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 มีการแจ้งให้ใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยให้สิทธิการตรวจสอบ
ข้อมูลทั่วไป และให้แจ้งข้อมูลการใช้งานระบบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบทุกรอบ 3 เดือน
(ตามหนังสือที่ พณ 0806/429ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556)
3
สานักงานสถิติแห่งชาติ
 มีการลงนาม MOU
 มีการทาจดหมายขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติจากการสารวจของสานักสถิติแห่งชาติ
4
กรมส่งเสริมการเกษตร
 อนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลตามแบบคาร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน (หนังสือที่ กษ 1021/2660ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552)
 สนับสนุนการเชื่อมโยง “ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร” (หนังสือที่ กษ 1007/8868 ลว. 30 กรกฎาคม 2553)
5
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด (หนังสือที่ พม
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.พม.)
0507/3891 ด่วนมาก ลว 12 กุมภาพันธ์ 2556)
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ลาดับที่ หน่วยงานภายนอก
6
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
7
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 มีการลงนาม MOU
- ใช้ชั้นข้อมูล และภาพถ่ายดาวเทียมของ สภทอ.
 ใช้ระบบเครือข่าย GIN สาหรับการใช้งานระบบ GFMIS ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
3.3 สถานภาพการพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ นฐานสารสนเทศของส านั ก งานปลั ด
กระทรวงแรงงาน
3.3.1

ระบบเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัย
สาหรับสถานภาพของสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มี ก ารเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน แบบ Intranet ด้วยความเร็ว 100/30 Mbps และหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน
(ส่ ว นกลาง) อัน ประกอบด้วย กรมพัฒ นาฝี มือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แบบ
Intranet ด้วยความเร็ว 100/45 Mbps และกรมการจัดหางาน ด้วยความเร็ว 100/15 Mbps นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ส านั ก งานแรงงานในส่ ว นภู มิ ภ าคผ่ า น Private Network MOL ท าให้ มี ก าร
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายสื่อสาร
รวมทั้งการใช้โทรศัพท์ทั้งในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน โดยผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
กระทรวงแรงงาน เช่น การใช้งานระบบสื่อสารแบบเสียงและภาพผ่านระบบ IP โดยต้องสามารถรองรับ
การใช้งานระบบ IP Phone ของกระทรวงแรงงานที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดีด้วย สาหรับสถาปัตบกรรมการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน สามารถแสดงได้
ดังรูปภาพที่ 3-4
ซึ่งจากการวิเคราะห์แผนผังระบบเครือข่ายหลักของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใน
ปัจจุบัน จะเห็นว่า ได้มีการออกแบบระบบในลักษณะรวมศูนย์ ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Main
Ethernet Switch) จานวน 2 ชุด เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในสั งกั ด กระทรวงแรงงาน กั บ Private Network MOL และเชื่ อมต่ อ กั บ อิ น เตอร์เน็ ต ด้ ว ยระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) โดยอุปกรณ์เครือข่ายหลักเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงแรงงาน และ Private Network MOL ด้ ว ย Link Main ที่ ค วามเร็ ว 717 Mbps แต่ ล ะการ
เชื่อมต่อจะประกอบไปด้วย Internet Main Link และ Internet Backup และใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 400/135 Mbps
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ภาพที่ 3-4 แผนผังระบบเครือข่ายหลักของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน12

12

อ้างอิงตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558
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จากการส ารวจข้อมูล อุป กรณ์ เครือข่ายและอุ ปกรณ์ รักษาความปลอดภั ย ที่ ส านักงานปลั ด กระทรวงแรงงานมีในปั จจุบั น สามารถสรุปได้ดังแสดง
ในตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 แสดงข้ อ มู ล จ านวนอุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ย อุ ป กรณ์ รั ก ษาความปลอดภั ย และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน
สรุปข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
ลาดับ
ปที่
จานวน
รายการ
ยี่ห้อ
รุ่น
สถานที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
ที่
จัดซื้อ
อุปกรณ์
1 SAN Switch 16-Port
HP
HP 8/24 SAN Switch
6
สานักงานปลัดกระทรวง
ศทส.สานักงาน
แรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
2 SAN Storage-HP P6500 EVA
HP
EVA P6500
2
สานักงานปลัดกระทรวง
ศทส.สานักงาน
แรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
3 SAN Storage-HP P2000 MSA
HP
MSA P2000
2
สานักงานปลัดกระทรวง
ศทส.สานักงาน
แรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
4 Tape Library-HP MSL2024
HP
MSA P2000
1
สานักงานปลัดกระทรวง
ศทส.สานักงาน
แรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
5 Router
HP
MSR30-20
1
สานักงานปลัดกระทรวง
ศทส.สานักงาน
แรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
6 CoreSwitch
HP
A7510
2
สานักงานปลัดกระทรวง
ศทส.สานักงาน
แรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
7 Switch
HP
A5500-24G
8
สานักงานปลัดกระทรวง
ศทส.สานักงาน
แรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน้า 3-36

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ลาดับ
รายการ
ที่
8 Firewall

ปที่
จัดซื้อ

ยี่ห้อ

รุ่น

Fortinet

Fortigate-620B

9

Firewall

Fortinet

Fortiweb-1000c

10

Firewall

Fortinet

FortiDB-1000c

11

Firewall

12

Switch

13

VDO Phone

14

IP Phone Adapter

15

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
ความชื้น

SOCOMEC
AIR

SOCOMEC AIR CL
Series
D180A/2CACR50-6
ขนาด 200,000 BTU

จานวน
สถานที่ติดตั้ง
อุปกรณ์
2
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
2
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
4
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
2
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
77
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
5
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
5
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ
ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ MA-58
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ลาดับ
รายการ
ที่
16 เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
ความชื้น
17

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

18

ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง

19

ระบบควบคุมการเข้าออก
อัตโนมัติ

20

ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง
ฉุกเฉิน (Generator)

21

ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้า

ปที่
จัดซื้อ

จานวน
สถานที่ติดตั้ง
อุปกรณ์
DENCO
DENCO ขนาด
2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
120,000 BTU รุ่น
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
DC120B2AH
ปลัดกระทรวงแรงงาน
KIDDE
FM-200(HFC227ea)
1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
VESDA
VESDA VISION
1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
SYSTEM รุ่น VLS-204
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
BOSCH
bioCLASS RWKLB575
1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
POWER LINK GMS200CS ขนาด 225
1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
KVA
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
Water Sense Water Sense LDI-IM
1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ยี่ห้อ

รุ่น

หมายเหตุ
โครงการ MA-58

โครงการ MA-58

โครงการ MA-58

โครงการ MA-58

โครงการ MA-58

โครงการ MA-58
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ลาดับ
รายการ
ที่
22 ระบบเฝ้าดูแลและแจ้งเตือน
อัตโนมัติ
23

24
25
26

27

28

SAN Storage Database (ระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
– HD 10 ลูก ลูกละ 146 GB
แบบ Fiber channel)
SAN Switch
SAN Storage
อุปกรณ์ Tape Backup พร้อม
ม้วน Tape แบบ LTO Ultrium
ขนาด 800 GB
อุปกรณ์ Tape Backup พร้อม
ม้วน Tape แบบ LTO Ultrium
3 ขนาด 400 GB จานวน 10
ม้วน
อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย
Firewall

ปที่
จัดซื้อ

ยี่ห้อ

รุ่น

PICOBOX

MASSAGE MASTER
2000

ACER/
HITACHI

HDS AMS200

จานวน
สถานที่ติดตั้ง
อุปกรณ์
1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
1

2550 McData
2553 IBM
2553 IBM

Sphereon 4400
DS3400
SystemX TS3100

1
1
1

2552 DELL

PowerVault 110T

1

Fortigate 1240 B

1

Fortinet

หมายเหตุ
โครงการ MA-58

โครงการ MA-58

โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58

สาหรับจัดเก็บข้อมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์

โครงการ MA-58

โครงการ MA-58
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ลาดับ
รายการ
ที่
29 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย
Firewall
30 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย
Firewall
31 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย IPS
32 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย IPS
33 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย IPS
34 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core
Switch Layer 3
35 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core
Switch Layer 3
36 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core
Switch Layer 3
37 อุปกรณ์กระจายสัญญา Layer 3
สาหรับ DMZ Zone
38 อุปกรณ์กระจายสัญญา Layer 3
สาหรับ DMZ Zone

ปที่
จัดซื้อ

Fortinet

Fortigate 100 A

จานวน
อุปกรณ์
1

Fortinet

Fortigate 1000 A

1

โครงการ MA-58

Broadweb
SourceFire
SourceFire
3COM

NK6200C
SF 3D7120
SF DC750
Switch 7758

1
2
1
1

โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58

Allicdtelesyn AT-SB4008

1

โครงการ MA-58

Allicdtelesyn X908

1

โครงการ MA-58

3COM

1

โครงการ MA-58

1

โครงการ MA-58

ยี่ห้อ

3COM

รุ่น

Switch 5500G-EI
PWR 24 Port

สถานที่ติดตั้ง

หมายเหตุ
โครงการ MA-58
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ลาดับ
รายการ
ที่
39 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer
3 สาหรับ Secure Zone
40 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3
41 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3
42 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3
43 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3

ปที่
จัดซื้อ

ยี่ห้อ

Allicdtelesyn AT-9422Ts
3COM
3COM
3COM
3COM

Switch 4500G 24 Port

44
45

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3

3COM
3COM

46
47
48
49
50
51

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3
Proxy
Proxy
Router
อุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณ
เครือข่าย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย

3COM
3COM
BlueCoat
BlueCoat
CISCO
Emerging
Technology
D-link

52

รุ่น

จานวน
อุปกรณ์
1

สถานที่ติดตั้ง

หมายเหตุ
โครงการ MA-58

1
16
1
7

โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58

SuperStack III 4500
SuperStack III
Baseline
Baseline 2016
Switch 4228
SG510-B
SG900
Cisco 1841
ET1800-TR

2
1

โครงการ MA-58
โครงการ MA-58

1
1
1
1
1
1

โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58
โครงการ MA-58

DWS-3024

1

โครงการ MA-58

BaseLine
SuperStack III 4400 SE
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ลาดับ
ปที่
รายการ
ยี่ห้อ
ที่
จัดซื้อ
53 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
D-link
54
55
56
57
58
59
60
61

อุปกรณ์ KVM Raritan
Dominion
อุปกรณ์ KVM Raritan
Dominion
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTVระบบบันทึกภาพ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTVCamera
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTVCamera
อุปกรณ์ตรวจสอบจุดบกพร่องใน
เครือข่ายสารสนเทศ
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network

Raritan
Dominion
Raritan
Dominion
AVTECH
Sanyo

Rapid7

รุ่น
DWL-3500AP

จานวน
อุปกรณ์
17

สถานที่ติดตั้ง

หมายเหตุ
โครงการ MA-58

KX432

1

โครงการ MA-58

KX416

1

โครงการ MA-58

DVR COMPLETE
AVC787
VCC-4795P Colour
ccd camera

1

โครงการ MA-58

2

โครงการ MA-58

3

โครงการ MA-58

1

โครงการ MA-58

NeXpose

2558

110

จัดซื้อทดแทน

2558

87

จัดซื้อทดแทน
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ลาดับ
รายการ
ที่
62 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ชนิด LED สี
63 เครื่องพิมพ์

ปที่
จัดซื้อ
2558

ยี่ห้อ

รุ่น

จานวน
อุปกรณ์
38

สถานที่ติดตั้ง

จัดซื้อทดแทน

672

64

เครื่องสารองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
(UPS)

SOCOMEC
SICON

MASTERYS MASMC360 ขนาด 60 KVA

1

65

เครื่องสารองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
(UPS)

Blueline

Blueline PT Series
ขนาด 20 KVA

1

หมายเหตุ

โครงการ MA-58
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ศทส.สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงการ MA-58

โครงการ MA-58
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
จากตารางที 3-5 สามารถสรุปรายการแยกประเภทของอุปกรณ์ ได้ดังนี้
1.

2.

ประเภทอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย ได้แก่
o SAN Switch

จานวน 6 ตัว

o SAN Storage

จานวน 5 ตัว

o Backup Tape

จานวน 3 ม้วน

o Router

จานวน 1 ตัว

o Core Switch

จานวน 2 ตัว

o อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall

จานวน 13 ตัว

o อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย IPS

จานวน 4 ตัว

o อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

จานวน 33 เครื่อง

o อุปกรณ์กระจายสัญญาณ สาหรับ DMZ Zone

จานวน 2 เครื่อง

o อุปกรณ์กระจายสัญญาณ สาหรับ Secure Zone

จานวน 1 เครื่อง

o Proxy

จานวน 3 ตัว

o อุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณเครือข่าย

จานวน 1 ตัว

o อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย

จานวน 18 เครื่อง

o อุปกรณ์ KVM Raritan Dominion

จานวน 2 เครื่อง

o อุปกรณ์ตรวจสอบจุดบกพร่องในเครือข่ายสารสนเทศ

จานวน 1 ระบบ

ประเภทอุปกรณ์ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ได้แก่
o เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

จานวน 4 เครื่อง

o ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

จานวน 1 ระบบ

o ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง

จานวน 1 ระบบ

o ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ

จานวน 1 ระบบ

o ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน

จานวน 1 ระบบ

o ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้า

จานวน 1 ระบบ

o ระบบเฝ้าดูและและแจ้งเตือนอัตโนมัติ

จานวน 1 ระบบ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
o ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
3.

จานวน 6 ระบบ

ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วงทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่
o VDO Phone

จานวน 5 เครื่อง

o IP Phone Adapter

จานวน 5 ตัว

o เครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน 11 เครื่อง

o เครื่องสารองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

จานวน 2 เครื่อง

o เครื่องพิมพ์สี แบบ Network

จานวน 87 เครื่อง

o เครื่องพิมพ์สี แบบ Multifunction

จานวน 38 เครื่อง

o เครื่องพิมพ์

จานวน 672 เครื่อง

3.3.2

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่าย
จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้นของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พบว่าการ
ดาเนินงานในปัจจุบั น มีการนาเอาระบบคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนภารกิจ ทั้งที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ดังแสดงในตารางที่ 3-6 ซึ่งสามารถจาแนกตามการใช้งานได้ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
จากการสารวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถสรุป ตามการใช้งานได้
ดังนี้
1. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Oracle DB
จานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ OLAP
จานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ ETL
จานวน 2 เครื่อง
4. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Data Backup
จานวน 2 เครื่อง
5. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Virtualization Host (Application)
จานวน 8 เครื่อง
6. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Virtualization Host (MLOC – PLOC)
จานวน 2 เครื่อง
7. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Virtualization Host (Management)
จานวน 2 เครื่อง
8. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Virtualization Host (กรมจัดหางาน)
จานวน 2 เครื่อง
9. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Virtualization Host (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
จานวน 2 เครื่อง
10. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Virtualization Host (กรมสวัสดิการฯ)
จานวน 2 เครื่อง
11. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Virtualization Host (สานักงานประกันสังคม)
จานวน 2 เครื่อง
12. เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Mail
จานวน 1 เครื่อง
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Web
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ DB
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ ictc
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Virus
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Backup Management
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Risk
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Domain Name
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ IPS
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Blade
เครื่องแม่ข่ายสาหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Backup

จานวน 18 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 9 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง

โดยลาดับที่ 1 – 11 เป็นเครื่องแม่ข่ายที่จัดซื้อใหม่ในปี 2557 ภายใต้โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พบว่ามีการใช้งานระบบปฏิบัติการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ดังนี้ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003/2000, Linux
Redhat, FreeBSD, Fedora Core และ SUN
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย (PC)
จากการสารวจข้อมูลการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน พบว่ามีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานเป็นจานวนมาก โดยมีจานวนทั้งหมด
1107 เครื่อง (ข้อมูลจากโครงการบารุงรักษา MA-58) เนื่องมาจากนโยบายการให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาบริการประชาชน และสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจ ในสัดส่วน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน จึงไม่ถือว่า มี
เครื่องคอมพิวเตอร์มากเกินความจาเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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ตารางที่ 3-6 แสดงข้อมูลจานวนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สรุปข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
CPU
ลาดับ
หน่วย ระบบงานที่
ปทีจ่ ัดซื้อ
ยี่ห้อ
OS
จานวน
หมายเหตุ
ที่
นับ
เกี่ยวข้อง
Model
Speed
1
HP
Intel Xeon E7-2850
2
Windows Server
1 เครื่อง NLIC
Oracle DB#1
10 Cores 2.0GHz
2008 R2
2
HP
Intel Xeon E7-2850
2
Windows Server
1 เครื่อง NLIC
Oracle DB#2
10 Cores 2.0GHz
2008 R2
3
HP
Intel Xeon E7-4850
2
Windows Server
1 เครื่อง NLIC
OLAP #1
10 Cores 2.0GHz
2008 R2
4
HP
Intel Xeon E7-4850
2
Windows Server
1 เครื่อง NLIC
OLAP #1
10 Cores 2.0GHz
2008 R2
5
HP
Intel Xeon E7-4850
2
Windows Server
1 เครื่อง NLIC
ETL #1
10 Cores 2.0GHz
2008 R2
6
HP
Intel Xeon E7-4850
2
Windows Server
1 เครื่อง NLIC
ETL #2
10 Cores 2.0GHz
2008 R2
7
HP
Intel Xeon 5650 6
2.6 Windows Server
1 เครื่อง NLIC
Data Backup
Cores 2.66 GHz
2008 R2
Server #1
8
HP
Intel Xeon 5650 6
2.6 Windows Server
1 เครื่อง NLIC
Data Backup
Cores 2.66 GHz
2008 R2
Server #2
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ที่
9
HP
10

HP

11

HP

12

HP

13

HP

14

HP

15

HP

16

HP

17

HP

ยี่ห้อ

CPU
Model
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz

OS

Speed
2.6 VMware vSphere
5.0
2.6 VMware vSphere
5.0
2.6 VMware vSphere
5.0
2.6 VMware vSphere
5.0
2.6 VMware vSphere
5.0
2.6 VMware vSphere
5.0
2.6 VMware vSphere
5.0
2.6 VMware vSphere
5.0
2.6

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หน่วย ระบบงานที่
หมายเหตุ
นับ
เกี่ยวข้อง
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(App) #1
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(App) #2
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(App) #3
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(App) #4
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(App) #5
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(App) #6
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(App) #7
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(App) #8
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(MLOC-PLOC) #1
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ที่
18
HP

ยี่ห้อ

CPU
Model
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz

19

HP

20

HP

21

HP

22

HP

Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz

23

HP

24

HP

25

HP

Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz

Speed
2.6
2.6

OS

จานวน
1

Windows Server
2008 R2
Windows Server
2008 R2
Windows Server
2008 R2

1

2.6

Windows Server
2008 R2

1

2.6

Windows Server
2008 R2
Windows Server
2008 R2
Windows Server
2008 R2

1

2.6
2.6

2.6
2.6

1
1

1
1

หน่วย ระบบงานที่
หมายเหตุ
นับ
เกี่ยวข้อง
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(MLOC-PLOC) #2
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(Management) #1
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(Management) #2
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(กรมการจัดหางาน)
#1
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(กรมการจัดหางาน)
#2
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(กรมพัฒนาฯ) #1
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(กรมพัฒนาฯ) #2
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(กรมสวัสดิการฯ) #1
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ที่
26
HP
27

HP

28

HP

ยี่ห้อ

29

2551

IBM-x3650

30

2548

IBM-xSeries 236

CPU
Model
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz
Intel Xeon 5650 6
Cores 2.66 GHz

OS

Speed
2.6 Windows Server
2008 R2
2.6 Windows Server
2008 R2
2.6 Windows Server
2008 R2
Red Hat
Enterprise Linux 5
server
FreeBSD

จานวน
1
1
1
1

1

หน่วย ระบบงานที่
หมายเหตุ
นับ
เกี่ยวข้อง
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(กรมสวัสดิการฯ) #2
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(สปส) #1
เครื่อง NLIC
Virtualization Host
(สปส) #2
เครื่อง e-Mail
Mail Server : ใช้
Mail engine เป็น
Postfix
เครื่อง ระบบโครงการ Web Server : DB
พัฒนาและ
เป็น MySQL
ปรับปรุงระบบ
ติดตาม
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน
โครงการ (Me)
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ยี่ห้อ
ที่
31
2548 HP-Proliant ML
150

32

2548

33

34

2552

35

2545

CPU
Model

Speed

OS

จานวน

Windows Server
2003

1

IBM-System
x3350

Fedora Core

1

IBM-xSeries 226

Windows Server
2003

1

DELL-PowerEdge
R300
IBM-xSeries 220

Red Hat

1

Linux Redhat

1

หน่วย ระบบงานที่
นับ
เกี่ยวข้อง
เครื่อง ระบบ
ฐานข้อมูล
การวิจัยด้าน
แรงงาน
(Research)
เครื่อง ระบบ
แผนพัฒนา
กาลังคน
(Manpower)
เครื่อง ระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากร
บุคคล (DPIS)
เครื่อง ระบบเว็บท่า
ความรู้ (KM)
เครื่อง ระบบ
ห้องสมุด
ระบบ

หมายเหตุ
Web Server : DB
เป็น MS SQL
Server

Web Server : DB
เป็น MySQL

Web Server : DB
เป็น Oracle

Web Server : DB
เป็น MySQL
Web Server 2
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ที่

ยี่ห้อ

CPU
Model

Speed

OS

จานวน

หน่วย
นับ

ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน
ข้อมูลเครื่อง
ชี้วัด

หมายเหตุ

36

2545

IBM-xSeries 220

Windows 2003

1

เครื่อง

Web Server 3

37

2545

IBM-xSeries 220

Linux Redhat

1

38

2549

IBM-xSeries 346

Windows 2003

1

เครื่อง ระบบ
ห้องสมุด
เครื่อง

DB Server 1 :
Database Informix
ictc Server

39

2548

HP-Proliant ML
350

Fedora Core

1

40

2548

IBM-xSeries 336

Fedora Core

1

41

2545

IBM-xSeries 232

Linux Redhat

1

เครื่อง ระบบโครงการ Eval
พั ฒ นาระบบ
ข้อมูลแรงงาน
(Eval)
เครื่อง ระบบเตือนภัย Warning
ด้ า นแรงงาน
(Warning)
เครื่อง ศูนย์บริการ Web Server
ร่วมกระทรวง
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ที่

CPU
Model

42

2548

IBM-xSeries 226

Linux Redhat

1

43

2549

SUN-Sunfire V890

SUN

1

44

2542

Windows 2000

1

45

HP-Net Server
LC3
Acer-Altos R720

ระบบงานที่
หมายเหตุ
เกี่ยวข้อง
แรงงาน
เครื่อง ระบบงาน
สารบรรณ
(DM)
เครื่อง ระบบศูนย์
ปฏิบัติการ
กระทรวง
แรงงาน
เครื่อง DHCP
DHCP

Windows 2003

1

เครื่อง

46

Acer-Altos R520

Windows 2003

1

เครื่อง

47

Acer-Altos R520

Windows 2003

1

เครื่อง

ยี่ห้อ

OS

Speed

จานวน

หน่วย
นับ

เครื่องแม่ข่ายป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้ใช้ส่วนกลาง
เครื่ องแม่ ข่ ายป้ องกั น
ไวรั สคอม พิ วเต อร์
สาหรับผู้ใช้ส่วนภูมิภาค
เครื่องแม่ข่าย Desktop
Management
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ยี่ห้อ
ที่
48
Acer-Altos R520
49

2550

50

2552

DELL-PowerEdge
1950
DELL-PowerEdge
2950

51
52

2548

53

2552

54

2553

SuperMicro5014CT
DELL-PowerEdge
2850

IBM-Blade Center
H

CPU
Model

Speed

Windows 2003

1

หน่วย
นับ
เครื่อง

Windows 2003

1

เครื่อง

Windows 2003

1

เครื่อง

Windows 2003

1

เครื่อง

Fedora Core

5

เครื่อง

Windows 2003

1

เครื่อง

OS

จานวน

1

ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เครื่องแม่ข่าย Risk
Domain Name(AD)
ตัวที่ 1
Domain Name(AD)
ตัวที่ 2
เครื่องแม่ขายสาหรับ
บริหารจัดการ IPS
ระบบศู นย์ ปฏิ บั ติ การ
กระทรวงแรงงาน 5 กรม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศของ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน
เครื่องแม่ข่าย Blade
Chassis
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ยี่ห้อ
ที่
55
2553 IBM-Blade Center
HS12
56
2553 IBM-X2650

CPU
Model

OS

Speed
Linux

จานวน

หน่วย
นับ

9
1

เครื่อง

57

2552

DELLPowerEdge2950

1

เครื่อง

58

2552

DELLPowerEdgeR200

1

เครื่อง

59

2552

DELLPowerEdge1950

1

เครื่อง

60

2552

DELLPowerEdgeR300

1

เครื่อง

Windows 2003

ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
เครื่องแม่ข่าย Blade
Server
เครื่องแม่ข่าย
Backup Server
สาหรับจัดเก็บข้อมูล
การจราจรทาง
คอมพิวเตอร์
สาหรับจัดเก็บข้อมูล
การจราจรทาง
คอมพิวเตอร์
สาหรับจัดเก็บข้อมูล
การจราจรทาง
คอมพิวเตอร์
Server Tape
Backup : สาหรับ
จัดเก็บข้อมูล
การจราจรทาง
คอมพิวเตอร์
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ลาดับ
ปที่จัดซื้อ
ยี่ห้อ
ที่
61
2558 HP and DELL

62

2554

HP and DELL

CPU
Model

Speed

OS

จานวน

Windows

110

Windows

996

หน่วย ระบบงานที่
หมายเหตุ
นับ
เกี่ยวข้อง
เครื่อง ซื้อทดแทนปี เครื่องคอมพิวเตอร์
58
สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยหว่า
18 นิ้ว)
เครื่อง โครงการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
MA-58
ลูกข่าย
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3.3.3

โปรแกรมสาเร็จรูป
จากการสารวจข้อมูลการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อ
สนับสนุนงานด้านระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังตาราง
ที่ 3-7
ตารางที่ 3-7 สรุ ป การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในปั จ จุ บั น ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน
สรุปข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
ลาดับที่ รายการโปรแกรมสาเร็จรูป
ยี่ห้อ
รุ่น
1
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
Microsoft Window
XP
2
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
Microsoft Window
7
3
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
Microsoft Window
8
4
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
Microsoft Window
7 Professional
5
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
Linux OS
6
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
Unix OS
7
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
Solaris
8
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
z/VM
9
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
OS/290
10 โปรแกรมจัดการเอกสาร
Microsoft Office
97
11 โปรแกรมจัดการเอกสาร
Microsoft Office
2003
12 โปรแกรมจัดการเอกสาร
Microsoft Office
2007
13 โปรแกรมจัดการเอกสาร
Microsoft Office
2010
14 โปรแกรมจัดการเอกสาร
Open Office
15 โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
Adobe Acrobat
Reader
16 โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
PDF Creator
17 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Microsoft SQL Server
2008
18 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Microsoft SQL Server
2008R2
19 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Microsoft SQL Server
2012
20 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Microsoft SQL Server
2014
21 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Oracle RDBMS
9i
22 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Oracle RDBMS
10g
23 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
Oracle RDBMS
11g
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ลาดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

39
40

รายการโปรแกรมสาเร็จรูป
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมด้านสถิติ
โปรแกรมป้องกันไวรัส
โปรแกรมป้องกันไวรัส
โปรแกรมป้องกันไวรัส-สาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
เครื่องลูกข่าย
ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจร
ทางคอมพิวเตอร์
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร
โปรแกรม Management

41
42
43

โปรแกรม Management
โปรแกรม Management
โปรแกรม Management

38

ยี่ห้อ
Oracle RDBMS
IBM DB2
Informix
My SQL
Microsoft Access
Microsoft Access
Microsoft Access
Microsoft Access
VSAM File DB1
Web Sphere
SPSS
McAfee
Panda

รุ่น
12c

97
2003
2010
2013

i-Secure Logger 300

3COM

TriGeo-SIM
3Com Network Director &
Enterprise Management
Suit 2.40 - 20
node license
Alliedview
WAC EPMS
PatchLink Scan
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3.4 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 - 2556
3.4.1 แนวทางการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2552 -2556 และ
แผนพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี 2557-2558
โดยได้ กาหนดรูป แบบการวิเคราะห์ และประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานตามแผนแม่บ ทฯ ดังกล่ าวข้างต้ น
จากการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต (Product Analysis and Evaluation) ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่ต้องดาเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทพัฒ นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อให้สามารถ
ทราบถึ งสถานการณ์ ผ ลการปฏิ บั ติ งานตามแผนแม่ บ ทด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และสามารถนาผลการประเมินที่ได้ดังกล่าวไปสู่การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559-2563 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานที่ ได้ ก าหนดไว้ โดยมี ก ารแบ่ ง ประเด็ น
การวิเคราะห์และประเมินผลผลิต (Product Analysis and Evaluation) ออกเป็น 3 มิติ ดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 การวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลด้ า นงบประมาณ เพื่ อ ต้ อ งการทราบว่ า การจั ด สรร
งบประมาณที่ได้รับในการดาเนินงานตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีความเพียงพอหรือไม่
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
มิติที่ 2 การวิเคราะห์และประเมินผลด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุน/เครื่องมือ เพื่อต้องการทราบว่า
สิ่งสนับสนุน/เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเป็นไปตามแผนแม่บทฯ หรือไม่ และได้มีการยกเลิก
การใช้งานหรือไม่ อาทิเช่น
 การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ ได้ แ ก่ ระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น งานบริ ห ารและ
อานวยการ (Back Office) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน เป็นต้น
 การพัฒ นาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒ นาด้าน Hardware Software
Network และ Security เป็นต้น
มิติที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินผลด้านการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากรทุกระดับ เพื่อต้องการทราบว่าอัตรากาลังที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอหรือไม่
และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นไปตามแผนแม่บทฯ หรือไม่
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3.4.2 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2558
จากการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 และแผนพัฒ นางาน
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลั ดกระทรวงแรงงาน ปี 2557-2558 สามารถ
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงระยะ
พ.ศ. 2552-2558 ได้ดังต่อไปนี้
1) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
ผลสรุ ป การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานด้ านงบประมาณ โดยพิ จ ารณาผลการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณออกเป็น 3 ลักษณะ เพื่อให้สามารถทราบถึงความพอเพียงด้านงบประมาณใน
การปฏิบั ติงานตามแผนแม่บ ทด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลั ดกระทรวง
แรงงาน ดังแสดงรายละเอียดผลสรุปในตารางที่ 3-8 ถึง 3-10
ตารางที่ 3-8 สรุ ป ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานด้ า นงบประมาณ จ าแนกตามป งบประมาณ
พ.ศ. 2552-2558
หน่วย : บาท

ปงบประมาณ
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนรวม

งบประมาณ
ตามแผนแม่บทฯ
102,405,000
183,473,000
144,610,950
179,303,250
127,350,200
54,670,000
71,734,800
863,547,200

งบประมาณ
ที่ได้รับ
79,128,550
47,891,000
148,949,130
83,761,850
275,866,500
53,885,700
71,969,100
761,451,830

คิดเป็น
77.3 %
26.1 %
103 %
46.7 %
> 100 %
98.5 %
> 100 %
88.1 %

จากตารางที่ 3-8 จะเห็นได้ว่างบประมาณรวมที่ได้รับในการปฏิบัติงานด้าน ICT
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2558 เป็นจานวนเงิน 761,451,830 บาท คิดเป็น 88.1 % ถือว่าต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ โดยปีงบประมาณที่ได้รับงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ คือ ปี พ.ศ. 2552,
2553, 2555, 2557 และ 2558 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามปี พ.ศ. 2554 , 2556 และ 2558 ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานยังได้รับงบประมาณในการพัฒนาด้าน ICT สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
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ตารางที่ 3-9 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จาแนกตามกลยุทธ์พัฒนา ICT
พ.ศ. 2552-2558
หน่วย : บาท

กลยุทธ์
พัฒนา ICT
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
จานวนรวม

งบประมาณ
ตามแผนแม่บทฯ
156,470,600
258,640,000
384,427,200
10,516,200
53,493,200
863,547,200

งบประมาณ
ที่ได้รับ
46,263,350
379,568,300
313,857,100
4,519,880
17,243,200
761,451,830

คิดเป็น
29.5 %
146.7 %
81.6 %
42.9 %
32.2 %
88.1 %

คิดเป็น
สัดส่วน
6.1 %
49.8 %
41.2 %
0.6 %
2.3 %
100 %

หมายเหตุ กลยุทธ์พัฒนา ICT ตามแผนแม่บทด้าน ICT ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อยกระดับและเพิ่มคุณภาพการบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการและการบริหารตามยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานและบริการด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและแนวคิดในการปฏิบัติการ และ
กระตุ้น ให้เกิดสั่งสมองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินงานด้าน ICT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

จากตารางที่ 3-9 จะเห็นได้ว่าสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับ
กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการและการบริหารตามยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รองลงมาคือ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและบริการด้านแรงงาน เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณจานวนมากให้กับกล
ยุทธ์ที่ 2 และ 3 คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเท่ากับ 49.8 % และ 41.2 % ตามลาดับ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 3-10 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จาแนกตามแนวทางการพัฒนา
ICT พ.ศ. 2552-2558
หน่วย : บาท

แนวทางการ
พัฒนา ICT
พัฒนาด้านที่ 1
พัฒนาด้านที่ 2
พัฒนาด้านที่ 3
พัฒนาด้านที่ 4
จานวนรวม

งบประมาณ
ตามแผนแม่บทฯ
334,620,000
464,917,800
10,516,200
53,493,200
863,547,200

งบประมาณ
ที่ได้รับ
394,275,900
345,412,850
4,519,880
17,243,200
761,451,830

คิดเป็น
117.8 %
74.3 %
42.9 %
32.3 %
88.1 %

คิดเป็น
สัดส่วน
51.8 %
45.3 %
0.6 %
2.3 %
100 %

หมายเหตุ แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแม่บทด้าน ICT ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
การพัฒนาด้านที่ 1 คือ การพัฒนาระบบงาน
การพัฒนาด้านที่ 2 คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านที่ 3 คือ การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาด้านที่ 4 คือ การบริหารจัดการ ICT และความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

จากตารางที่ 3-10 จะเห็นได้ว่าสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาระบบงาน รองลงมาคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ ICT สุดท้ายเป็น
เรื่องการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณจานวนมากให้กับการพัฒนาด้านที่ 1 และ 2
คิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเท่ากับ 51.8 % และ 45.3 % ตามลาดับ ส่วนการพัฒนา
บุคลากร คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.6% ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด
2)

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุน/เครื่องมือ
ผลสรุป การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานการพั ฒ นาสิ่ งสนั บ สนุน /เครื่องมือ โดย
พิจารณาผลการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒ นาระบบสารสนเทศ และการจัดหาและติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลสรุปได้ดังต่อไปนี้
2.1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 และแผนพัฒ นางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสานักงานปลัดกระทรวงแรงงงาน ปี 2557-2558 โดยสรุปผล
การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานด้านการพัฒ นาระบบสารสนเทศทั้งระบุไว้ในแผนแม่บ ทด้าน ICT และ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนแม่บทด้าน ICT ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-11 และ 3-12 ตามลาดับ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 3-11 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จาแนกตาม
แนวทางการพัฒนา ICT พ.ศ. 2552-2558
ลาดับ
ที่

รายการระบบสาสนเทศตามแนวทางการ
พัฒนา ICT

1

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหารและ
อานวยการ (Back Office)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน
มาตรฐานและระบบคลังข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
กระทรวงแรงงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
จานวนรวม

2
3
4
5
6

เป้าหมายจานวน จานวนระบบที่มี
ระบบสารสนเทศ
การพัฒนา/
ตามแผนแม่บทฯ
ปรับปรุง
14
5

คิดเป็น
35.7 %

7
5
1

1
4
1

14.2 %
80 %
100 %

5
4

2

0%
50 %

36

13

36.1 %

ตารางที่ 3-12 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จาแนกตามแนว
ทางการพัฒนา ICT พ.ศ. 2552-2558 รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมจากแผนแม่บทฯ
เป้าหมายจานวน จานวนระบบที่ จานวนระบบ
ระบบตามแผน มีการพัฒนา/ เพิม่ จากแผน คิดเป็น
แม่บทฯ
ปรับปรุง
แม่บทฯ
ระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น งาน
14
5
4
64.2 %
บริหารและอานวยการ (Back Office)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
7
1
8
> 100 %
ประชาชน
มาตรฐานและระบบคลังข้อมูล
5
4
1
100 %
ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยน
1
1
5
600 %
ข้อมูลของกระทรวงแรงงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
5
2
40 %
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศเพื่ อสนั บสนุ นการ
4
2
2
100 %
ตัดสินใจของผู้บริหาร
จานวนรวม
36
13
22
97.2 %

ลาดับ รายการระบบสาสนเทศตามแนว
ที่
ทางการพัฒนา ICT
1
2
3
4
5
6
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
จากตารางที่ 3-11 จะเห็ น ได้ว่าผลการปฏิบั ติงานด้านการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศตามแผนแม่บทด้าน ICT ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปรากฏว่ามีการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศได้ต่ากว่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ คือ จานวน 13 ระบบ จากทั้งหมด 36 ระบบ
คิดเป็น 36.1 % โดยระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลของกระทรวงแรงงาน
และมาตรฐานและระบบคลังข้อมูลได้รับการพัฒ นา/ปรับปรุงมากที่สุด ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานยังไม่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเลย
อย่ างไรก็ ตาม ส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงานได้ มี การปรั บเปลี่ ยนแนว
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนแม่บท
ด้าน ICT ระหว่าง พ.ศ. 2552-2558 ดังแสดงในตารางที่ 3-12 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายรายการบรรลุเป้าหมาย
อาทิ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ การประชาชน และระบบสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นการตัดสิ นใจของ
ผู้บริหาร เป็นต้น รวมถึงภาพรวมผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นจาก 13 ระบบ เป็น
35 ระบบ คิดเป็น 97.2 % ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทด้าน ICT
3) การจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผลสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ดังแสดงในตารางที่ 3-13 ถึง 3-16
ตารางที่ 3-13 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายที่จัดหา
ใหม่ จาแนกรายป พ.ศ. 2552-2558
ปงบประมาณ
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนรวม

จานวนอุปกรณ์เครือข่ายตาม จานวนอุปกรณ์เครือข่ายที่ได้
แผนแม่บทฯ
จัดหา/ติดตัง้
7
1
9
11
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
12

คิดเป็น
14.2 %
> 100 %
0%
54.5 %
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 3-14 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
จัดหาใหม่ จาแนกรายป พ.ศ. 2552-2558
ปงบประมาณ
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนรวม

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ตามแผนแม่บทฯ
131
54
51
49
50
0
0
335

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ได้จัดหา/ติดตัง้
41
0
627
507
0
0
0
1175

คิดเป็น
31.2 %
0%
> 100 %
> 100 %
0%
297.4 %

หมายเหตุ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ตารางที่ 3-15 สรุปผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิ วเตอร์
ที่จัดซื้อทดแทน จาแนกรายป พ.ศ. 2552-2558
ปงบประมาณ
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนรวม

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ตามแผนแม่บทฯ
545
51
192
14
549
0
0
1,351

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ได้จัดหา/ติดตัง้
0
0
0
0
239
0
110
349

คิดเป็น
0%
0%
0%
0%
43.5 %
100 %
25.8 %

หมายเหตุ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 3-16 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
(Peripheral) ที่จัดหาใหม่ จาแนกรายป พ.ศ. 2552-2558
ปงบประมาณ
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนรวม

จานวนอุปกรณ์เต่อพ่วงตาม
แผนแม่บทฯ
339
211
217
195
200
0
0
1162

จานวนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้
จัดหา/ติดตัง้
0
0
216
0
0
1
0
217

คิดเป็น
0%
0%
99.5 %
0%
0%
100 %
18.6 %

จากตารางที่ 3-13 – 3-16 จะเห็นได้ว่าผลการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม่ค่อย
เป็นไปตามแผนแม่บทด้าน ICT จึงทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ และในภาพรวมก็ต่ากว่า
เป้าหมาย เนื่ องจากหลายโครงการมีการผนวกเอาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ ในสัญญา
ว่าจ้าง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้การจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่เป็นตาม
แผนแม่บทด้าน ICT ยกเว้นตารางที่ 3-14 การจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จัดหาใหม่ ที่มีผลการ
ดาเนินงานมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แผนแม่บทด้าน ICT
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
4)

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของ

บุคลากร
ผลสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากร
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-17
ตารางที่ 3-17 สรุ ป ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร จ าแนกตาม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2558
จานวนบุคลากรสังกัด
จานวนบุคลากรที่ คิดเฉลี่ยเป็น
ปงบประมาณ สานักงานปลัดฯ
หมายเหตุ
ได้รับการอบรม (คน) ร้อยละ
(คน)
2552
730
N/A
ไม่มีข้อมูลสรุปผลการอบรม
2553
730
527
72.1 %
2554
730
235
32.2 %
2555
730
441
60.4 %
2556
730
1245
> 100 % 1 คน มีการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง
2557
730
210
28.7 %
2558
730
135
18.4 % อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
หมายเหตุ อ้างอิงจานวนบุคลากรสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ตามเอกสาร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552-2558

จากตารางที่ 3-17 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2556 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน ICT เป็นจานวนมาก โดยคิดเฉลี่ย 1 คน ได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 1 ครั้ง เพราะโครงการ
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ได้มีก ารจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรจานวนหลายหลักสูตรและหลายรุ่น ส่วน
ปี ง บประมาณ 2558 บุ ค ลากรได้ รั บ การฝึ ก อบรมน้ อ ย เนื่ อ งจากยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณนั่นเอง
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
3.5 ผลการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และความต้องการจากผู้บริหารต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือว่า
เป็นเรื่องที่สาคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางและประโยชน์ในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 -2563 ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมเพื่อ
รับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน
สังกัดสานักงานปลัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน (ภาคผนวก ก) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1)

การจัดกลุ่มเพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารหน่วยงาน
การจัดแบ่งกลุ่มเพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารหน่วยงานทั้งส่ วนกลาง
และส่ ว นผู้ ภ าค ในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน จะแบ่ งออกเป็ น จ านวน 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม
หน่ วยงานที่รับ ผิดชอบภารกิจหลักของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกลุ่มสนับสนุน ทั้งนี้ ได้มี
ผู้แทนแรงงานจังหวัด และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมด้วยทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 :
กลุ่มที่ 2 :
กลุ่มด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจหลัก
กลุ่มงานสนับสนุน
1) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
1) สานักตรวจและประเมินผล
2) กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
2) กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
3) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
3) สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
4) สานักเศรษฐกิจการแรงงาน
4) กองอาเซียน
5) กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกาลังแรงงาน
5) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
6) กลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
6) สานักบริหารกลาง
7) สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
8) ส านั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาแรงงาน 8) ผู้แทนแรงงานจังหวัด
แห่งชาติ
9) ผู้ แ ทนศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
9) ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
สื่อสาร
10) ผู้แทนแรงงานจังหวัด
11) ผู้ แ ทนศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
2)

สรุปผลจากการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านข้อมูล/ข้อมูลสารสนเทศ ด้านระบบงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบูรณาการ
ข้อมูลด้านแรงงาน ทั้งนี้ผลสรุปการประชุมที่ได้มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ การตอบแบบสอบถาม และการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย ดังนี้
2.1) ด้านข้อมูล/ข้อมูลสารสนเทศ
ความเห็นจาก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ประเด็นคาถาม
1. ปัญหาและอุปสรรค

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

-

ข้อมูลขาดความต่อเนื่องที่สามารถใช้ในการ จัดลาดับรายปี เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
เชิงสถิติได้
การจัดเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมกับงาน

-

ข้อมูลไม่ทันสมัยและถูกต้อง

-

-

ข้อมูลไม่ช่วยในการนาไปใช้ในการตัดสินใจ

-

ไม่มีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

-

ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือน้อย

-

การนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา และบรรยาย
เป็นอุปสรรคต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
ประเมินผล

-

ข้ อ มู ลที่ มี ไม่ ทั น ส มั ย ไม่ มี การ Update นามาใช้ไม่ได้
ผู้ใช้งานส่วนภูมิภาคปัจจุบันไมได้เข้าไปใช้งาน
ระบบ แต่ ข อข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด โดยตรง
ผู้ใช้งานบางส่วนไม่ทราบแหล่งข้อมูล และยัง ใช้งานข้อมูลไม่เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่เชื่อมโยง

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2
หน้าเว็บไซต์มีข้อมูลเยอะ แต่ก็เข้าไม่ได้
ข่ า วส าม า ร ถ ล งได้ แ ค่ เฉ พ า ะ จั งห วั ด
ส่วนกลางอาจจะไม่เห็น
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลขาดความต่อเนื่อง
ไม่มีข้อมูลที่ต้องการ
สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ของส่ ว นภู มิ ภ าคไม่
เท่ากับส่วนกลาง
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ความเห็นจาก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ประเด็นคาถาม
2. สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาและส่งผลกระทบ

-

การอัพเดทข้อมูลไม่ต่อเนื่อง

-

ขาดงบประมาณ

-

มีการเปลี่ยนแปลงในระดั บนโยบายบ่ อยครั้ ง
ส่งผลให้ มีการเปลี่ ยนแปลงตามวัตถุ ประสงค์
การใช้ในแต่ละปี

-

ต้องทาการออกระบบเพื่อการจัดเก็บข้อมูลให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนาเสนอ

-

การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง และ
ครอบคลุมกับงาน

-

ข้อมูลที่จัดเก็บไม่เพียงพอ และเหมาะสม

-

การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
ไม่ ตรงตามความต้ องการใช้ งานข้ อมู ล (User
Requirement) ของหน่วยงาน

-

การเข้าถึงข้อมูลทาได้ยาก ไม่จูงใจในการใช้งาน
จึงส่งผลให้ไม่มีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

-

ขาดการติดตามผลเรื่องความต่อเนื่องของข้อมูล
และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

-

ขาดการพัฒนาฝึกอบรมทักษะด้าน
สารสนเทศอย่างจริงจัง

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1
-

ขาดกลไกที่ทาให้ข้อมูลมีการอัพเดทอัตโนมัติ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2
-

บุคลากรของ สรจ. มีจานวนน้อย

-

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลหวงข้อมูล
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3. แนวทางการแก้ไข

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

-

ไม่น ามาตรฐานมาใช้ งาน เช่น มาตรฐานด้ าน
ข้ อมู ล หรื อมาตรฐานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องด้ าน
ICT เป็นต้น

-

การอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานยังไม่เพียงพอ

-

ควรผลักดันเชิงนโยบายด้านสารสนเทศให้
เป็นมาตรฐาน

-

ควรผลักดันเชิงนโยบายให้ยกเลิกการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลข่าวสารของราชการที่
เป็นมาตรฐานกลาง (พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการฯ) เพื่อให้การบูรณา
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานคล่องตัวขึ้น

-

-

กาหนดกลไกการรวบรวมข้อมูลแรงงานที่ทา
ให้มีการ Update ข้อมูลการทางานของ
แรงงาน เช่น ข้อมูลการว่างงาน ข้อมูลการ
บรรจุงาน

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

-

- ภารกิจหน้าที่ของทุกกรมในภาพกระทรวง

มีการจาแนกกลุ่มของแรงงานนอกระบบได้
ชัดเจน ว่าเป็นแรงงานภาคเกษตร ภาคผลิต
หรือภาคบริการจากการบูรณาการข้อมูลจาก
หลายหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
การบูรณาการข้อมูล ได้แก่ ภายในกระทรวง
แรงงาน ภายนอกกระทรวง ภาคเอกชน
ฐานข้อมูลต่างด้าว

ควรมีองค์ความรู้กับแรงงานจังหวัดและ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทราบถึง
- สามารถรับเรื่อง ตอบปัญหา กับ
ประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการได้ (ไม่ใช่
ส่งต่ออย่างเดียว)
- รู้ข้อมูลปัจจุบันที่แต่ละกรมรายงานหรือ
เผยแพร่ เพื่อเป็นข้อมูลให้แรงงานจังหวัด
ใช้เป็นข้อมูล หรือให้บริการได้เบื้องต้น

-

ทาอย่างไรจึงจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และใช้สนับสนุนในการทางานสาหรับ
สานักงานแรงงานจังหวัด

-

นาเสนอผลการประชุ มต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการใช้งานต่อ
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ความเห็นจาก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ประเด็นคาถาม

4. ความต้องการภายใน
ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

-

ข้อมูลที่ต้องการใช้

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2
-

มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลให้ส่วนภูมิภาค
ทราบเทียบเท่าส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วน
ภูมิภาคสามารถสรุปสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
และสามารถตอบข้อมูลได้

-

อัพเดทข้อมูลให้มีความต่อเนื่อง ทันสมัย

-

-

-

ตัวเลขสถิติด้านแรงงาน

ต้องการใช้ข้อมูลจากระบบเนื่องจากต้องการ
ประหยัดทรัพยากรกระดาษ

ต้ อ งการสิ ท ธิ์ ในการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ มี
ความรู้ในภาพรวมของกระทรวง

-

ตั ว เลขการจ้ า งงาน/ต าแหน่ ง งาน/ คนหางาน
นโยบายด้ า นแรงงานของส านั ก งาน -

ข้อมูลในระดับจังหวัดที่สามารถเปรียบเทียบ
กันได้ และแสดงบนแผนที่ชัดเจน

-

ต้องการให้มีการอัพเดทสถานการณ์ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงแรงงานและของกรม

ฐานข้อมูลที่รองรับอาเซียน

-

-

ฐานข้อมูลรายงานต้องมีภาษาอังกฤษ

-

ข้อมูลด้านงานการคลัง

-

ค่าจ้างในอนาคตที่ต้องรองรับ

-

ข้อมูลพัสดุ

-

-

ข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณ

-

ข้อมูลกองทุนต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม
ก อ ง ทุ น ส า ร อ ง เลี้ ย งชี พ ส า ห รั บ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ

ข้ อ มู ล ตลาดแรงงานอาเซี ย น สามารถ
ขอรับข้อมูลได้ที่ศูนย์วิจัย เนื่องจากเป็น
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการท ารายงาน
ข้อมูลแรงงานในตลาดอาเซียน)

-

ข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรม บริ ก ารมี จ านวน
เท่าไร ชาติใดบ้าง

-

ข้อมูลบริบทการโยกย้ายถิ่นฐาน

-

ข้อมูลเงินเดือนและการเงินของบุคลากร
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ความเห็นจาก
ประเด็นคาถาม

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1
-

-

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

ข้อมูลทะเบียนบุคคล
-

ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ควรประกอบด้ ว ย เพศ
ที่อยู่ การศึกษา สัญชาติ เพื่อการส่งเสริม
ความเท่ า เที ย มชายหญิ ง และแรงงาน
ต่างชาติ ต้องแบ่งงานนี้มีชายกี่คน/หญิงกี่
คน มีต่างชาติกี่คน

-

ข้อมูลจริงของคนในประเทศไทย ตัวเลข
ข้ อ มู ล ของคนตั้ งแต่ เด็ ก -ท างาน เพื่ อ รู้
ความเคลื่ อ นไหวของคน และสามารถ
แนะน าแนวทางอาชีพ ของคน ๆ นั้ น ได้
ด้วยความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูล
เช่ น ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงแรงงาน เป็นต้น

-

ข้ อมู ลแรงงานอพยพ ที่ เป็ นคนไทย มี คน
จังหวัดบ้านเกิดมาทางานที่จังหวัดอื่นเท่าใด

-

ข้อมูลประกันสังคม มีแบบภาพรวม ไม่
เจาะรายบุคคล

ฐานข้อมูลโลกอาชีพ จากความร่วมมือจาก
หลายกระทรวง ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลค่าจ้าง
ความต้องการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน
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ความเห็นจาก
ประเด็นคาถาม

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

การประมาณการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ประเทศอาเซียนด้วยกัน การจาแนกประเภท
อุตสาหกรรมในอนาคต เป็นต้น
5. ข้อเสนอแนะ

-

ทิศทางของข้อมูลต้องเพิ่มเติม ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ Digital Economy และ Digital
Governance

-

ควรมี การทบทวนหลั กประกั นที่ มั่ นคงในการ
ท างานแก่ เจ้ าหน้ า ที่ ข องกระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้าย ลาออก

-

ควรทบทวนและวางแผนกรอบอัตรากาลังของ
นักสถิติ นักวิจัย นักเศรษฐศาสตร์ เพิ่มขึ้นเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล

-

ควรมีการกาหนด Career Path ให้บุคลากร
ในกระทรวงแรงงาน

-

ให้ทีมที่ปรึกษาไปศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงแรงงาน เพราะมีการวางแผนใน
10-20 ปี ข้างหน้าไว้แล้ว การมีอาชีพที่
หลากหลาย การมีอาชีพที่แตกต่าง
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2.2) ด้านระบบงาน
ความเห็นจาก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ประเด็นคาถาม
1. ปัญหาและอุปสรรค

-

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

-

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

-

บางระบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

-

ยังไม่มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบางหน่วยงานในปัจจุบัน

นโยบายมีการเปลี่นแปลงบ่อยทาให้ต้องมีการ ปรั บปรุ งระบบทุ กปี (ระบบตรวจราชการแผนการตรวจ)
ระบบติดตามประเมินผล เกิดปัญหาข้อมูลเต็ม
และมีข้อมูลขยะอยู่ อยากให้สามารถจัดการ ลบข้ อมู ลได้เอง ความรวดเร็ว และประหยั ด
งบประมาณ
ระบบค่าจ้างและรายได้ รวบรวมข้อมูลค่าจ้าง
ของส่วนกลางและจังหวัด มีปัญหาทางด้าน
การประมวลผล จึงยกเลิกการใช้งานแล้ว
ไม่มี Username ในการเข้าใช้งานระบบของ
กระทรวง เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทารายงานส่ง
ให้กับทางต่างประเทศ

การเข้าใช้ระบบงานไม่สะดวกกับผู้ใช้ต้อง ใส่รหัสผ่านหลายรอบ ยังไม่เป็นรหัสเดียวที่
ใช้ได้ทุกระบบ

ผู้ ใช้ งานขาดทั กษะในการใช้ งานระบบ ใช้ ระบบไม่เป็นบางส่วนมาจากการโยกย้ายงาน
หรือบรรจุใหม่
-

ผู้ใช้งาน
-

-

ไม่ใช้งานระบบ

มีความต้องการใช้งานข้อมูลหลังจาก
ที่ มี ผ่ านกระบวนการวิ เคราะห์ และ
ออกแบบระบบ และการจัดเก็บข้อมูล
แล้ว ส่งผลให้ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับ
ที่ต้องการใช้ประโยชน์
ระบบสารสนเทศ

-

-

-

-

-

ระบบใช้งานยากอันเนื่องมาจากการออกแบบ
ระบบ

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2
แรงงานจังหวัดเข้าระบบงานระบบอินทราเน็ตไม่ได้ หรือ
เข้ า ได้ เฉพาะเครื่ อ ง แต่ ภ าระงานจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ
ติดตามข่าวสารหรือหนังสือเวียน และใช้งาน อย่างน้อย
3-4 ครั้งต่อวัน และการเข้าใช้งานเป็นตัวชี้วัดด้วย
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของส่วนภูมิภาคมีจากัดไม่ส่วนกลาง
การใช้งานระบบ
-

เว็บกระทรวงแรงงานการเข้าถึงข้อมูลสถิติอยู่ลึกเข้า
ใช้งานลาบาก

-

เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ใช้ ง านระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตได้ทุกเครื่อง ทาให้ไม่สะดวกใน
การใช้งานระบบงานจากภายนอกหน่วยงาน

-

ระบบล่มบ่อย แต่ยังสามารถรอได้

เมื่อมีปัญหาการใช้งานระบบ ไม่สามารถแก้ไขหรือทาตาม
คู่มือที่แจ้งไว้ได้
งบประมาณมีจากัดยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ปรับปรุง
ระบบงานให้มีความครบถ้วน
-

ยังไม่มีระบบงานสนับสนุนงาน เช่น ระบบจองรถ จอง
ห้องประชุม เป็นต้น
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ความเห็นจาก
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ประเด็นคาถาม

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1
-

2. สาเหตุและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาและ
ส่งผลกระทบ

-

ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง -

-

บุคลากร
-

มี ภ าระงานมาก หากต้ อ งบั น ทึ ก
ข้ อ มู ล ลงระบบ จะต้ อ งท างานซ้ า
หลายรอบ

-

เคยชินกับการจัดเก็บเอกสารเข้าตู้

-

มี ค วามรู้ ต่ อ นวัต กรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่เพียงพอ

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

ระบบทางานช้า แต่ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงว่า
มาจากระบบเครื อข่ าย หรื อสมรรถนะของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการทางานของระบบ

-

ระบบสแกนนิ้ว อุปกรณ์ไม่ทันสมัยขาดงบประมาณปรับปรุง

-

งานการคลัง ขาดระบบรองรับภารกิจ หลายด้าน เช่น
งบเดือน กรณี สนร. ต่างประเทศ 13 ประเทศ 14 แห่ง
และระบบติดตามลูกหนี้เงินยืม

-

บางระบบงานเคยมีการใช้งานแต่ที่ไม่ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ส่ ว นหนึ่ ง มาจากต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบทุ ก ปี ต าม
นโยบายที่ป รับ เปลี่ยน แต่ระบบไม่ สามารถปรับปรุงได้
ตามที่ต้องการ จึงทาให้ไม่มีการใช้งาน

-

เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ า น ICT ไม่ ได้ จ บการศึ ก ษา IT
โดยตรง ท าให้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
ระบบได้เอง ต้องมีการจ้างบริษัทดาเนินการ

การออกแบบโครงสร้างของระบบงานไม่ ยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง ทาให้การ
การปรับปรุงให้ แต่ระบบไม่ยดื หยุน่ รองรับ การเปลีย่ นแปลงทาให้ไม่สามารถใช้งาน
ระบบได้ในระยะเวลาอันสั้น
-

นโยบายมีการปรับเปลีย่ นบ่อย ทาให้ต้องปรับปรุงระบบ
ตาม
การออกแบบของหน้าจอการบันทึกข้อมูลของระบบไม่
ยืดหยุ่นต่อความต้องการในการปรับเปลี่ยนให้ระบบใช้
งานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงทาให้ระบบไม่สามารถ
ใช้งานต่อได้ ทาให้การใช้งานระบบขาดช่วง
เอกสาร/คู่มือการทางาน หรือการใช้งานระบบ ไม่มีการ
อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ใช้งานเอกสารไม่
สามารถทางานได้ตามที่เอกสารกาหนด
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ความเห็นจาก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ประเด็นคาถาม
-

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
-

ระบบเดิ ม พั ฒ นาแบบแยกส่ ว น
ขาดการเชื่อมโยงระหว่างระบบ

-

ไม่ มี ร ะบบสนั บ สนุ น การท างาน
(บางหน่วยงาน)

-

ร ะ บ บ งา น /เท ค โน โล ยี ยั งไม่
เหมาะสมกับการใช้งาน

-

การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบ บาง
ข้ อ มู ล จั ด เก็ บ เป็ น ข้ อ ความเชิ ง
พรรณ าบั น ทึ กข้ อ มู ล ไม่ มี ก าร
กาหนดมาตรฐาน ทาให้ไม่สามารถ
น าข้ อ มู ล นั้ น ม าวิ เ คราะห์ และ
ประมวลผลสรุปรายงานได้

-

ไม่สามารถใช้งานรหัสผ่านเดียวกับ
ทุกระบบได้

-

การออกแบบระบบคอมพิ ว เตอร์
และระบบเครื อ ข่ า ยที่ ใ ช้ ง านไม่
เหมาะสมท าให้ เกิ ด ความช้ า ของ
การเข้าถึงข้อมูล

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2
-

ขาดการติดตามการใช้งานระบบ ทาให้ไม่ทราบว่าบาง
ระบบที่เคยมีใช้งาน แต่ขณะนีไ้ ม่ใช้ ไม่ทราบสาเหตุว่า
เพราะผู้ใช้งานไม่ทราบว่ามีระบบ หรือไม่ใช้งาน
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3. แนวทางการแก้ไข

-

การสื่อสาร และการบริหารโครงการ
-

-

-

-

ก่อนดาเนินกิจกรรม/โครงการ ควร
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนการ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลก่อน

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
-

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ควรวิ เ คราะห์ ออกแบ บ และ
พั ฒ นาระบบ ให้ เพี ย งพอ และ
สนั บ สนุ นการป ฏิ บั ติ ง าน ของ
หน่วยงาน

-

ควรออกแบบโครงสร้างของข้อมูล
ทั้งระบบอย่างละเอียดให้สอดคล้อง
กันในทุกหน่วยงาน

-

ควรออกแบบระบบเก็บข้อมูลให้มี
ความทันสมัยและเพียงพอ

-

ออกแบบให้รองรับการใช้งานแบบ
รหัสผ่านเดียว (Single Sign On)

-

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

ควรออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่นเมื่อ ต้ อ งปรั บ ปรุ งระบบอั น เนื่ อ งมาจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย จะได้แก้ไข/ปรับปรุง
ระบบได้รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
ควรกาหนดแนวทาง/วิ ธีการการเชื่อมต่อ
ระบบส่วนกลางกับระบบของฐานข้อมูลที่ ทาใหม่ จะต้องทาอย่างไร

การนาข้อมูลเผยแพร่
-

ถ้ ามี ipad จะสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ได้ ทุ ก ที่
ค้นข่าว/ข้อมูลได้สะดวก

-

นาเสนอผลการประชุมต่าง ๆ ให้ไว เพื่อที่จะได้เป็น
ข้อมูลในการใช้งานต่อ

เพิ่ ม ช่องทางการในการสื่ อสารกับ สานั กงานแรงงานใน
ต่างประเทศ 13 ประเทศ 14 แห่ง

-

ทาการปรับปรุงระบบ Single Sign On

-

ควรทาการวิเคราะห์ ระบบให้ครอบคลุมความต้องการใช้
งานของผู้ใช้ และเข้าใจการทางานของผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ใช้
ส่วนภูมิภาค

-

ควรมี การติ ดตามการใช้ งานระบบอย่างต่อ เนื่อ ง จะได้
ทราบว่าผู้ใช้ไม่ใช้งานระบบเพราะเหตุใด

การเข้าถึงข้อมูล/การเข้าใช้งานระบบ
-

ค วรก าห น ด Password ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูล
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ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

ข อ ง ทุ ก ก ร ม ไ ด้ โด ย อ า จ ให้
ลงทะเบี ย นไว้ จ ะได้ ง่ า ยต่ อ การ
เข้าถึงข้อมูล
-

4. ความต้องการภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า

ควรสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากร
ทุกคน เพื่อให้บุคลากรสามารถทางาน
ทดแทนกัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรหรือทดแทนกันได้ในช่วงเวลา
สาคัญ ๆ
-

อาจทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน

-

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร ใช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศต่าง ๆ

-

ควรพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นข้ อ มู ล
ข่าวสารและเทคโนโลยี

-

การประเมิ น ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานว่ า มี
ความพร้อมอยู่ในระดับใด

-

การเชื่อมโยงระบบ
-

-

ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
เอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส่ งข้ อ มู ล
ระหว่างหน่วยงานไม่ต้องผ่านการ -

เพิ่ ม สิท ธิ์ให้ภู มิภ าคสามารถใช้งานระบบ กลางได้ด้วย และต้องการ username ใน
การเข้าใช้งาน
ฐานข้ อ มู ล ผลิ ต ภาพแรงงาน ต้ อ งการให้

แรงงานจั ง ห วั ด มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งใช้ ง าน ระบ บ
อินทราเน็ ตเพื่อ ติดตามข่ าวสารหรือหนังสือเวียน โดย
เฉลี่ยวันละที่ 3-4 ครั้ง และการเข้าใช้งานถือเป็นตัวชี้วัด
ด้วย บางครั้งประสบปัญหาว่าเข้าระบบงานไม่ได้ หรือเข้า
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ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ใช้กระดาษอีกต่อไป
-

-

ระบบ
-

-

-

ระหว่างกรมเพื่อนาข้อมูลมาใช้ได้

ส่ งเอกสารโดยการงดใช้ ก ระดาษ
ทุกประเภท
ระบบที่อานวยความสะดวกในการ
ควบคุมงานคลัง
ระบบวิเคราะห์ให้มีความรวดเร็วใน
การให้ บ ริ ก ารและมี เครื่ อ งมื อ ใน
การตรวจวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครือข่าย
จั ด ท ารายงานของสถานการณ์
แรงงานระหว่ า งประเทศ โดยใช้
ข้อ มู ลรายงานประจาปี ส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงแรงงาน/กระทรวง
เป็นต้น

บุคลากร
-

ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ เข้ า ถึ งร ะ บ บ
สารสนเทศได้เท่าเทียมกัน

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

ข้อมูลค่าจ้างวิเคราะห์ไปถึงระดับจังหวัด

ได้เฉพาะเครื่อง

ต้ อ งการข้ อ มู ล 8 วิ ช าชี พ ที่ มี ข้ อ มู ล การ เข้า-ออกจากงาน โดยเฉพาะข้อมูลอาชีพ บริการ

อยากให้มองว่า ประชาชนจะได้อะไรจากกระทรวง

ก า ร ใช้ ง า น ผ่ า น อุ ป ก ร ณ์ Tablet, Smart Phone, PC

ต้องการระบบงานดังนี้

ควรมีการวิเคราะห์งานจริง ๆ ที่จังหวัดต้องทาเพื่อให้การ
พัฒนาระบบบสามารถช่วยงานของจังหวัดได้จริง
-

ระบบการแจ้งเตือนที่เว็บไซต์

-

ระบบการรายงานและแจ้งงานเร่งด่วน

-

ระบบรายงานการจ่ายเงินของจังหวัด

-

ระบบลา

-

ระบบจองห้องประชุม

-

ระบบขอใช้รถ

-

ระบบของงานคลัง

-

การเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส

-

ปฏิ ทิ น การประชุ ม ที่ แ รงงานจั ง หวั ด ต้ อ งเข้ า
กระทรวง เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

-

ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล เขี ย ว เหลื อ ง แดง
เป็ น ระบบงานที่ ใ ช้ ง านอยู่ แ ละดี ม ากส าหรั บ ผู้ ใ ช้
แต่ต้องการให้สามารถ Online ได้
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5. ข้อเสนอแนะ

-

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ควรมีการตรวจสอบ ดูแล บารุงรักษา ระบบแม่ข่ายอย่างสม่าเสมอ
การเพิ่ ม อั ต ราก าลั งเจ้ า หน้ า ที่ ในการ
ปฎิบัติงาน
-

-

ควรทา MOU ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาอาชีพ

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2
-

ควรศึ ก ษาการใช้ ร ะบบโครงการส ารวจ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น เพื่อนาไปเป็นแนวทาง
ในการออกแบบระบบให้ ผู้ ใช้ งานใช้ งาน
ง่าย
งานบริ ก ารต้ อ งเป็ น Digital Economy
สามารถจองคิวขอรับบริการผ่านเว็บไซต์
ได้
การบริการประชาชน ต้อ งตอบสนองทั้ ง
นายจ้าง และลูกจ้าง

การใช้งานของระบบวิเคราะห์ และประเมิ น ผลประสบ
ความสาเร็จในการใช้งานระบบนั้น
-

เนื่องจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบให้ Requirement ได้
ชัดเจน

-

เมื่อระบบมีการใช้งานมีผู้รับผิดชอบในการ Monitor
และติ ด ตามข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ท า
รายงานนาเสนอผู้บริหารได้

ควรศึ ก ษา PMQA จะมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป เรื่ อ ง
ระบบงานว่าระบบใดที่ ต้องการปรับปรุงต่อ และความ
ต้องการในการพั ฒ นาคือ ช่วงปีใด เพื่ อมาประกอบการ
วิเคราะห์และจัดทาแผนแม่บท ICT

2.3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเห็นจาก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

ประเด็นคาถาม
1. เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานในปัจจุบัน สามารถ
สนับสนุนการทางานของท่าน

-

เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการใช้ ฐ านข้ อ มู ล /เข้ า สู่
ฐานข้อมูล

-

ช่วยในการสืบค้นข้อมูลที่จาเป็นได้

-

ช่วยให้การทางานรวดเร็วขึ้น

-

One Stop Service มี ไม่ ค รอ บ ค ลุ ม ทุ ก
จังหวัด รวมถึงมีเจ้าหน้าทีน่ ้อย ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานจ้างเหมา การทางานจึงเป็นการรับ
เรื่อ งขอข้อ มู ลจากบริษั ท ต่ าง ๆ แล้ว ส่งต่ อ
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ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 2

ประเด็นคาถาม
ด้านใดบ้าง และมีวิธีการ
อย่างไร

-

ลดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้

-

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานในต่างประเทศได้ โดยติดต่อผ่าน
ระบบ Internet ที่มีความเร็วสูง

-

-

สนับสนุนการทางานในการทาข้อมูลที่ได้จาก
ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลมาประกอบ
วิ เ ค ราะ ห์ แ ล ะ จั ด ท าร าย งา น ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยเงิ น ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพราะแรงงานจั ง หวั ด ไม่ มี อ านาจในการ
ตัดสินใจในบางเรื่องได้
-

อุ ป กรณ์ ที่ มี ใช้ งานในปั จ จุ บั น เพี ย งพอ แต่
ต้ อ งมี จั ด หาทดแทน หรื อ รอของใหม่ ไ ป
เปลี่ยน

-

เครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ จั ด หาให้ ห น่ ว ยงานใช้ ง าน
สามารถใช้งานได้ดี แต่หมึกพิมพ์มีราคาแพง
ต้องรอเบิก จึงไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
ทันที

รายงานประจาปี สานั กงานปลัด กระทรวง
แรงงาน/กระทรวง สามารถน าไปใช้ จัด ท า
รายงานของสถานการณ์ แ รงงานระหว่ า ง
ประเทศ
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2.4) ด้านการบูรณาการข้อมูลด้านแรงงาน
ความเห็นจาก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ประเด็นคาถาม
1. มีความจาเป็นต่อสถานการณ์
ปัจจุบันด้านใด

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1

-

การนาเสนอการพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ที่สาคัญต้องมี ความต่อเนื่องเชื่อมโยงทุกหน่วยเป็นภาพใหญ่ ไม่ใช่แยกกันเป็นส่วน ๆ

บูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

-

การประเมินทิศทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น

-

เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานหลายมิติ ทั้งปัญหา เศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ
ที่ต้องอาศั ยข้อมูลด้ านแรงงานในเชิงบูรณาการเป็น พื้น ฐานเพื่ อนาไปใช้ ประกอบการวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ได้ตรงตามเป้าหมาย

การส่ งเสริ ม ความเท่ า เที ย มชายหญิ ง (การ
จัดเก็บข้อมูลที่ระบุเพศ และสัญชาติ)

-

-

-

ช่วยให้มีข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงแรงงานซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการ
นาไปวิเคราะห์ /จัด การนโยบายด้ านแรงงานรวมทั้ งกาหนดทิ ศทางการ
ดาเนินงานในอนาคต
มีค วามจาเป็ น เป็ น อย่ างมากซึ่ งจะท าให้ ส ามารถจั ดบริก ารด้ านแรงงาน
(Labour e-Service)ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ แ รงงาน สถานประกอบการ และผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ซ้าซ้อน เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงบูรณาการที่สามารถนาเสนอข้อมูลหลากหลายมิติ ทั้งในเชิง
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและพยากรณ์ และในเชิงพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ใน
การกาหนดนโยบาย สนับสนุนการตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้านแรงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์ และเพื่อให้กระทรวงแรงงานมีศูนย์ ปฏิ บั ติ ก ารด้านแรงงานที่ เป็ น คลังข้อ มู ลแรงงานระดับ ประเทศสามารถ
ให้ บ ริการข้ อ มูล สารสนเทศ แก่ ห น่ วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน ในการ

ผลสรุปจากการระดมความ
คิดเห็นกลุ่มที่ 2

ข้อมู ลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ
แรงงานผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
-

กรมพัฒนาสังคม

-

พัฒนาชุมชน

-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-

กทม.

-

กรมการขนส่งทางบก

-

ภาคเอกชน กิ จ การค้ า ส่ ง -ปลี ก ขนาด
ใหญ่

การค้ า มนุ ษ ย์ และการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
การเตรียมความพร้อมสู่ AEC
-

ฐานข้อมูลของคนต่างด้าว
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ความเห็นจาก

ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม

ประเด็นคาถาม

บริหารจัดการและวางแผนพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
-

2. ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน
สามารถรองรับการ
บูรณาการข้อมูลด้านแรงงาน
ตามความต้องการได้หรือไม่
อย่างไร

ผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นกลุม่ ที่ 1
-

สถานประกอบการต่ า ง ๆ เพื่ อ การ
รายงานการขาดแคลนแรงงาน (เนื่องจาก
ต้องดูความเคลื่อนไหวของคน)

-

ฐานข้ อมู ล โลกอาชีพ จากความร่ว มมื อ
จากหลายกระทรวง ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูล
ค่าจ้าง ความต้อ งการแรงงาน การขาด
แ ค ล น แ รงงาน ก ารป ระ ม าณ ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศอาเซียน
ด้วยกัน การจาแนกประเภทอุตสาหกรรม
ในอนาคต

โครงการ/กิจกรรมของกระทรวง มีการจัดเก็บทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
-

เชิงปริมาณ ต้องการแบบแยกเพศ (เพื่ อดูค วามเท่าเทียมกันในการ
เข้าถึง)

-

เชิงคุณภาพ ต้องการแบบเห็นผลลัพธ์ว่า เมื่อจัดโครงการ/กิจกรรมใด
โอกาสที่ผู้เข้ารับบริการจะได้พัฒนาตนเอง มีรายได้มากขึ้น มีงานทาที่
มีคุณค่า ข้อมูลจานวนคนไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้ประโยชน์

-

ได้ในระดับดีพอสมควร

-

รองรับข้อมูลด้านแรงงานตามความต้องการของหน่วยงานได้ แต่ผู้ที่ใช้ข้อมูล
อาจจะมีจานวนไม่มาก ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าสู่ระบบ
ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานให้มากขึ้น

-

ได้เกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์

-

ควรเพิ่มเครื่องมือ บุคลากร และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการนา
ข้อมูลไปใช้ หรือระบบการดูแลในการนาข้อมูลไปใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ผลสรุปจากการระดมความ
คิดเห็นกลุ่มที่ 2

หน้า 3-84

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
3.6 ผลการวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีกระบวนการดังนี้
1)

แนวทาง Top-Down Approach
เป็นแนวทางที่ใช้ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มาวิเคราะห์ประกอบกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2)

แนวทาง Bottom up Approach

เป็ น แนวทางที่ ใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ว ม (Participation Approach) ในการจัด ประชุ ม
รับ ทราบความต้องการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศของผู้บ ริห ารหรือผู้แทนส านัก/ศูนย์/กอง
ภายในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการประชุมระดมความคิดเห็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
และผู้แทนส่วนงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน ได้มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3)

แนวทาง Outside-In Approach

เป็นแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบภายนอกสู่ภายใน (Outside-In Approach) เพื่อให้มิติ
ของการวิเคราะห์จากมุมมองภายนอกองค์กร และประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่จะได้รับ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
ดั ง นั้ น การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และข้ อ จ ากั ด (SWOT Analysis) ต่ อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน เป็ น การพิ จ ารณา
สภาพแวดล้ อ ม/ตั ว แปรภายในส านั กงานปลั ด กระทรวงแรงงาน ทั้ งที่ เป็ น จุด แข็ ง และจุ ด อ่ อ น และ
สภาพแวดล้อม/ตัวแปรที่อยู่ภ ายนอกสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทั้งที่เป็นโอกาส และข้อจากัด ซึ่ง
สภาพแวดล้อมทั้งจากภายใน และภายนอกนั้นล้วนมีผลกระทบต่ อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงได้จัดให้มีการ
สัมมนาระดมความคิดเห็น สาหรับ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม.Crystal I-II โรงแรมเซ็นจูรี่
พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก ก) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
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1) เพื่อเป็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ เกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงานปลัด กระทรวงแรงงานในสภาพปัจจุบัน ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
2) เพื่ อ ทราบถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการใช้ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ซึ่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
3) เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559-2563
สาหรับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงแรงงาน ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล บริบทการพัฒ นาด้านแรงงาน และด้ าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน อั น เป็ น
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยได้มีการนาเสนอในบทที่ 2 ส่วนสภาพแวดล้อมภายในจะพิจารณาข้อมูลจาก
สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของกระทรวงแรงงานตามที่ได้มีการนาเสนอ
ไว้ในข้อ 3.1 ถึง 3.3 และมุ มมองของผู้ บ ริห ารหน่ วยงานทั้ งส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคต่ อการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้ดังนี้
3.6.1 ผลการศึ ก ษาด้ า นจุ ด แข็ ง (Sterngth) และจุ ด อ่ อ น (Weakness) ซึ่ ง สามารถ
เรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับผิดชอบด้าน 1) ระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการภายใน
โครงสร้ างพื้ นฐานด้ านระบบครื อข่ ายที่ รองรับ
องค์ กร (Back Office) มี สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ
การบูรณาการข้อมูลภายในกระทรวงแรงงาน
งานยังไม่ครบถ้วน เช่น ระบบการเงินและบัญชี
2) เจ้ าหน้ าที่ทุกระดับมีความกระตือรือร้น และมี
ระบบบริ ห ารงานโครงการและงบประมาณ
ความต้ องการสู งในการน า ICT มาช่ วยในการ
และระบบบริ ห ารการประชุ ม (e-Meeting)
ปฏิบัติ
เป็นต้น
3) มีระบบเตือนภัยด้านแรงงาน พร้อมทั้งรายงาน 2) ระบบงานด้านไอทีที่มีอยู่ ยังขาดความเชื่อมโยง
การวิ เคราะห์ การเตื อนภั ย ด้ านแรงงานและ
ระหว่ างกั น ในเรื่ อ งข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้
บทสรุปผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน
มาตรฐานเดียวกัน
4) มีระบบฐานข้อมูลงานวิจั ยด้ านแรงงาน ระบบ 3) จานวนบุ คลากรในส่ วนภู มิภาคของกระทรวง
ฐานข้ อมู ลอุ ปสงค์ และอุ ปทานก าลั งคน
แรงงานมี อั ต ราไม่ เพี ย งพอกั บ ปริ ม าณงาน
(Demand & Supply) ระบบสารวจค่าใช้จ่ายที่
ในขณ ะนี้ ปั ญ หาด้ านแรงงานที่ ต้ องเร่ ง
จาเป็ นของแรงงานไร้ฝี มือในภาคอุตสาหกรรม
ด าเนิ น การมี ห ลากหลายด้ าน และต้ อ งเร่ ง
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5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

จุดแข็ง (Strength)
ซึ่ ง เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์
กระบวนงานที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า และให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งของระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศขององค์กร และมีการปฏิบัติตามแผน
เพื่ อรั กษาความมั่ นคงและความปลอดภั ยของ
ระบบฐานข้อมูล
มี ฐานข้ อมู ลตั วชี้ วั ดตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ
ราชการของส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงานที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ของ ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานให้สามารถสนับสนุนการ
สื่ อสารองค์ ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู้ ในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best/Good
Practice)
เว็บไชต์กระทรวงแรงงานมีการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน
เพื่ อจั ดเนื้ อหาตามความสนใจของผู้ ใช้ บริ การ
แต่ละกลุ่มและผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหรือขอ
ข้ อ มู ล ได้ ผ่ านเว็ บ ไซต์ ของกระทรวงแรงงาน
รวมทั้ งมี การมอบหมายให้ เจ้ าของข้อมู ลเป็ นผู้
Update ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
ส่ วนราชการต้ องจั ดท าแผนการจั ดการความรู้
และนาแผนไปปฏิบัติ
มีกระบวนการทบทวนและวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่
จาเป็ น และมีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดิมให้มีความครบถ้วน เพื่อสนับสนุน
ยุ ท ธศาสตร์ กระบวนการที่ ส ร้ างคุ ณ ค่ าและ
กระบวนการสนับสนุน
ส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงานมี อาสาสมั คร
แรงงาน และบั ณ ฑิ ตอาสาแรงงานในการช่ วย
รวบรวมข้ อ มู ล แรงงาน และอั พ เดทข้ อ มู ล

จุดอ่อน (Weakness)
ดาเนินการในระดับพื้นที่
4) การบริการข้อมูลในภาพกระทรวงแก่ประชาชน
และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ทั นท่วงที ต้องทาการ
รวบรวมข้อมูลภารกิจสาคัญและกิจกรรมสาคัญ
ของทุกกรม/สานัก ภายในกระทรวงแรงงานไว้
ที่เดียวกัน
5) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในเรื่องภารกิจ
และกิ จ กรรมของทุ ก กรม/ส านั ก ภายใน
กระทรวงแรงงาน ต้องใช้ ข้อมูลที่ทันสมัยและ
เป็ น ปั จ จุ บั น และมี ก ารพั ฒ นาให้ มี ค วาม
ต่อเนื่องอยู่เสมอ
6) มีสานักงานแรงงานในต่างประเทศไม่ครอบคลุม
ทุ กประเทศที่ แรงงานไทยไปท างาน และขาด
ข้อมูลด้านแรงงานของประเทศนั้น ๆ
7) บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน ข้อมูลเตือน
ภัยด้านแรงงาน และคลังข้อมูลกลางของศูนย์
ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
8) การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การใช้งานของ
ระบบงานของศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่ งชาติ ไม่
ต่อเนื่อง
9) การติ ดตามและประเมิ นผลการใช้ ระบบการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ
(NLIC) ของผู้ ใช้งาน (User) ขาดความต่อเนื่อง
และไม่เป็นปัจจุบัน
10) คณะบู ร ณาการข้ อ มู ล ศู น ย์ ข้ อ มู ล แรงงาน
แห่ งชาติ ขาดการตั ด สิ น ใจที่ ชั ด เจนในการ
พิจารณาเรื่องข้อมูล
11) ต้องการให้ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
แรงงานเชิ งบู รณาการ (NLIC) มี ข้ อ มู ล จาก
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จุดแข็ง (Strength)
แรงงานในระดับพื้นที่

จุดอ่อน (Weakness)
หน่วยงานภายนอกให้ มากขึ้น มีความทันสมัย
และต่อเนื่อง
12) เจ้ า ห น้ า ที่ ด้ า น ICT ข อ ง ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงแรงงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบงานภาพรวมของกรมในสั งกัด จึงส่ งผล
ต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน
13) ขาดระบบสารสนเทศเพื่ อการสนั บสนุ นการ
ปฏิ บั ติ งาน ได้ แก่ การประชุ ม ทางไกลผ่ าน
ระบบเครือข่าย
14) ในบางภารกิจยังไม่มีการปรับปรุงกระบวนงาน
ด้านไอที เพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการ ทาให้
มีปริมาณงานมากในแต่ละวัน และทาให้ใช้เวลา
ในการบันทึกข้อมูลนาน
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3.6.2 ผลการศึ ก ษาด้ า นโอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรค (Threat) ซึ่ ง สามารถ
เรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1) นโยบายข อ งรั ฐ บ าล แ ล ะ ข อ งก ระท รว ง 1) ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินในระดับสากล
สนับสนุนการนา ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพการ
จากหลายองค์กร เช่น ILO IUU และ ICAO ทา
ปฏิ บั ติ ร าชการ ได้ แ ก่ การเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง
ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ สถานการณ์ ด้ า นแรงงาน
กระบวนการทางานให้ได้มาตรฐานสากล การ
ภายในประเทศไทย
เร่งรัดในการบูรณาการ และจัดทาข้อมูลกลาง 2) การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ข อ งห น่ ว ย งาน ภ าค รั ฐ ก ารจั ด ท า แ ผ น
สารสนเทศ ทาให้กระทรวงแรงงาน ไม่สามารถ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจ
จัดหาและใช้ประโยชน์ได้ทันตามความต้องการ
ดิจิทัลของประเทศ
3) การเมืองเป็นปัจจัยทาให้ขาดความต่อเนื่องเชิง
2) หน่ ว ยงานกลางด้ า น ICT ของประเทศ มี
นโยบายและส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานของ
นโยบายและบทบาทที่ชัดเจนในการสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานด้ านไอซี ที ทุ ก 4) นโยบายการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐจาก
กระทรวง ทบวง กรม
ส่ ว นกลางไม่ ส อดคล้ องกั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
3) แผนพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ าเซี ย น
ของส่วนราชการ
2020 มีการกาหนดแนวทางภารกิจที่ชัดเจนที่ 5) มี ข้ อ จ ากั ด ในการใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตาม
ต้ อ งการให้ มี ป ระเทศสมาชิ ก พั ฒ นางานใน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
กระบวนนั้ น ๆ เพื่ อ รองรั บ การประสานการ 6) การจั ด สรรงบประมาณไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ด าเนิ น งาน และการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่า ง
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
ประเทศ
4) พ.ร.บ.อานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 มีส่วน
เพิ่ ม โอกาสให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
แรงงานทบทวน และปรับปรุงกระบวนงานและ
การบริการของกระทรวงแรงงาน
5) หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี แ นวทางในการปรั บ ปรุ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ ป ระชาชนเข้าถึง
ข้อมูลและให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (ควร
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานฯ
โดยน าความต้ อ งการจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมาใช้
ประโยชน์ เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการ ซึ่ งส านั ก งานก าหนดเป็ น เรื่ อ งที่ จ ะ
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โอกาส (Opportunity)
ดาเนินการในระยะต่อไป)
6) เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
อานวยความสะดวก เพิ่ ม ความรวดเร็ว และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานได้ ม ากขึ้ น เช่ น
เทคโนโลยี Social Media ที่สื่อสารบนอุปกรณ์
มือ ถื อ เทคโนโลยี Big Data และเทคโนโลยี
Cloud Computing เป็นต้น

อุปสรรค (Threat)
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บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงแรงงานทั้ งภายในและภายนอก ประกอบกับข้อมู ล ต่าง ๆ ที่ ได้จากการศึ กษาข้อมูล ใน
หลากหลายมิติ รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผู้บริห าร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
พัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทาให้ส ามารถนามา
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่ต้องดาเนินการในช่วง
ระยะ พ.ศ. 2559 – 2563 ทั้ งนี้ ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ประชาพิ จ ารณ์ ต่ อ (ร่ าง) แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 – 2563 เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวนทั้งหมด
63 คน (ภาคผนวก ก) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 วิสัยทัศน์
“เป็นกลไกหลักในการบูรณาการข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
และทันการเปลี่ยนแปลง”

4.2 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการบูรณา
การข้อมูล ด้านแรงงานรอบด้านทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน รวมทั้ ง
รองรับประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 2 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพฐานข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศ เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถการให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการปฏิบัติ งานตามภารกิจหลัก และ
ภารกิจสนับสนุน
พันธกิจที่ 4 เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการ และการลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์สาหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน จะอาศั ย ข้ อ มู ล จากการวิเคราะห์ บ ริ บ ทการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน การวิเคราะห์และ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงแรงงาน ในช่ว งระยะ พ.ศ. 2552 – 2558 และการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT
Analysis) ดังแสดงในรูปภาพที่ 4-1

ภาพที่ 4-1 แสดงภาพแนวทางการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ซึง่ จากข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมด สามารถจัดกลุ่มยุทธศาสตร์เป็น 4 กลุ่ม ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์สาหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
กระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 -2563
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการข้อมูลเพื่อการ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ และ
บริการ และการบริหารตามยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน โครงสร้างพื้ นฐาน เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถ
การให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน (WT)
ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา (WO)
ทบทวนและปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ด การ รวมทั้ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี
กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สารสนเทศและการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บู ร ณ าการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ภายนอก
หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity)
2. ยุทธศาสตร์เชิงรับ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดแข็ง (Strength) และอุปสรรค (Treat)
3. ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Treat)
4. ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดอ่อน (Weakness) และโอกาส (Opportunity)

จากยุ ท ธศาสตร์ 4 ข้ อ ดั งแสดงในตารางที่ 4-1 จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ลยุ ท ธ์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ดาเนิ น งานที่ ท าให้ ส านั ก งานปลั ดกระทรวงแรงงานสามารถบรรลุ เป้ าหมายในการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559 -2563 ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบู ร ณาการข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ก าร และการบริ ห ารตาม
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒ นาและปรับ ปรุ งฐานข้อมูล ด้ านแรงงานให้ เป็น ระบบและมาตรฐานเดียวกัน เพื่ อ
รองรับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างพันธมิตรในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานระหว่างภาครัฐ และเอกชน
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์
ข้อมูลแรงงานแห่งชาติกับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการข้อมูลด้าน
แรงงาน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้น ฐาน เพื่อยกระดับ ขีด
ความสามารถการให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธ์ ที่ 2.1 พัฒ นาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตามภารกิ จหลัก เพื่อนาไปสู่การประมวลผลตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน (Cloud Computing) และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Service Platform)
กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน (Back Office) เพื่อตอบสนองการบริหาร
จัดการ และลดต้นทุนการใช้กระดาษ
กลยุทธ์ ที่ 2.3 สร้างระบบและกลไก เพื่อกากับดูแลและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2.4 การพั ฒ นาและปรั บ ปรุงระบบโครงสร้างพื้ น ฐานระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานทั้ ง
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ ที่ 3.1 พัฒ นาและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านไอที เพื่อให้ สามารถบริห ารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ ที่ 3.2 พัฒ นาศักยภาพด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากรทุกระดับทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กลยุทธ์ ที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากประสบการณ์ทางานจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทบทวนและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ รวมทั้ ง กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธ์ ที่ 4.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อศึกษาทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย หรือ ระเบียบข้อบังคับ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการข้อมูลด้านแรงงาน
กลยุทธ์ ที่ 4.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ ที่ 4.3 สร้างระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
4.4 ภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จากการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ สามารถนามาเสนอในภาพรวมได้ดังแสดงในรูปภาพที่ 4-2
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หมายเหตุ ICT : Information and Communication Technology

ภาพที่ 4-2 แสดงภาพรวมแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 – 2563
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
4.5 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกับยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
สรุป ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ของส านักงานปลัด กระทรวงแรงงาน กับยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 ได้ดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 แสดงความสั ม พั น ธ์ ข องยุ ท ธศาสตร์ แ ผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2559-2563 กับยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้อง
แผนแม่บทด้าน
แผนแม่บทด้าน
(ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ร่าง) แผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ร่าง) แผนกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แผนแม่บทด้าน ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสื่อสารของ
เศรษฐกิจและสังคม
และการสื่อสารของ
สานักงาน
การสื่อสาร (ฉบับที่ 3)
แรงงาน
ด้านแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัล
กระทรวงแรงงาน (ฉบับ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2558 - 2569
แรงงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 – 2563
ที่ 3)
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2559-2563
พ.ศ. 2559-2563
1. การเพิ่ม
3. ยกระดับบริการ
1. การพัฒนา
2. การพัฒนาและ
5. การ
4. การบริหาร
1. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบูรณา อิเล็กทรอนิกส์ของ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ยกระดับการเชื่อมโยง พัฒนาการ
จัดการด้านแรงงาน หน่วยงานให้เป็น
การข้อมูลเพื่อการ
ภาครัฐโดยการมีส่วน
การสื่อสารดิจิทัล
เพื่อบูรณาการข้อมูลกับ บริหารจัดการ สู่สากล
องค์กรนาในการ
(Hard Infrastructure) ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
บริการ และการบริหาร ร่วมของชุมชนและ
ของกระทรวง
บริหารจัดการ
3. การส่งเสริมการ
(Government Data
ตามยุทธศาสตร์ด้าน
ท้องถิ่นในแนวทาง
แรงงานให้มี
ยุทธศาสตร์ด้าน
Center)
แรงงาน
นวัตกรรมบริการ และมี สร้างบริการดิจิทัล
ความเป็นเลิศ
แรงงาน
ความมั่นคงปลอดภัยทั้ง (Service
2. การพัฒนาและ
1. การพัฒนาและยกระดับ
Infrastructure)
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
แผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559-2563
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ และ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับขีด
ความสามารถการ
ให้บริการข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก
3. การพัฒนาบุคลากร
เพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

(ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ 3)
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557 - 2561

(ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
พ.ศ. 2559 – 2563

ในระดับประเทศและ
ภูมิภาค (Smart
Government

1: พัฒนาทุนมนุษย์ให้
เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT

5. การพัฒนาสังคม
ดิจิทัล (Digital Society)

เพื่อการดารงชีวิตและ 6. การพัฒนากาลังคน
ประกอบอาชีพอย่าง
ดิจทิ ัล (Digital
Workforce)
พอเพียง ด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
มีส่วนร่วมในการพัฒนา

แผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ร่าง) แผนกลยุทธ์
แผนแม่บทด้าน ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสื่อสารของ
สานักงาน
แรงงาน
ด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงาน (ฉบับ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2558 - 2569
ที่ 3)
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2559-2563
คุณภาพฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่
พร้อมบูรณาการเข้าสู่
รูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย
(Application/Service Platform)
3. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่
ประชาชน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
แผนแม่บทด้าน
(ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการสื่อสารของ
การสื่อสาร (ฉบับที่ 3)
สานักงานปลัดกระทรวง
ของประเทศไทย
แรงงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2559-2563
และใช้ประโยชน์จาก
บริการ ICT

(ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
พ.ศ. 2559 – 2563

แผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ร่าง) แผนกลยุทธ์
แผนแม่บทด้าน ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสื่อสารของ
สานักงาน
แรงงาน
ด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงาน (ฉบับ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2558 - 2569
ที่ 3)
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2559-2563

(Participatory People

4. ทบทวนและปรับปรุง
การบริหารจัดการ
รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณา
การข้อมูลกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก

3. ยกระดับบริการ
2. การสร้างความ
5. การส่งเสริม
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ เชื่อมั่นในการใช้งาน กระบวนการบริหาร
โดยการมีส่วนร่วมของ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Soft จัดการและควบคุมการ
Infrastructure)
ชุมชนและท้องถิ่นใน
ดาเนินงานด้าน
แนวทางนวัตกรรมบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีความมั่นคง
และการสื่อสารของ
ปลอดภัยทั้งใน
หน่วยงานให้มีมาตรฐาน
ระดับประเทศและภูมิภาค
และคุณภาพอย่าง
(Smart Government
ต่อเนื่อง
หมายเหตุ หมายเลขข้อยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้องอ้างอิงตามทีย่ ุทธศาสตร์ได้กาหนดไว้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากบทที่ 2
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2559-2563
4.6 เป้าหมายโดยรวม และยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4.5.1 เป้ า หมายโดยรวมของยุ ทธศาสตร์ ในการพั ฒ นางานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559 – 2563
จากการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559 -2563 ข้างต้น สามารถนาไปสู่
การกาหนดเป้าหมายโดยรวมได้ดังนี้
1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการข้อมูลด้านแรงงานแก่ประชาชน
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนประชาคมอาเซียน โดย
อาศัยการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการข้อมูลแรงงานรอบด้าน
2. เพื่ อ ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานสามารถพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
3. สามารถกาหนดแนวนโยบายการบริห ารจัดการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ให้รู้เท่าทัน และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559 – 2563
จากการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นางานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในช่วงระยะ พ.ศ. 2559 -2563
ข้างต้น สามารถน าไปสู่ การระบุ ร ายละเอียดของแต่ล ะประเด็นยุท ธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ว ย กลยุท ธ์
ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-3 ถึง
ตารางที่ 4-6
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 4-3 แสดงแผนการดาเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ และการบริหารตามยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ความสาคัญ/เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับฐานข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ทั้งภายในกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยคานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการแก่ประชาชน สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการบูรณาข้อมูลแรงงานรอบด้านทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน รวมทั้งรองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

1 .1 พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ฐานข้ อ มู ล ด้ า นแรงงานให้ เป็ น
ระบบและมาตรฐานเดี ย วกั น
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

1. จานวนฐานข้อมูลด้าน
แรงงานที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เป็นระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
1. ไม่น้อยกว่า 2 จานวน
ฐานข้อมูลด้านแรงงานที่ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงตาม
แผนงาน

2. ระดั บ ความพึ งพอใจของ 2. จานวนบุคลากรที่ใช้บริการมี
ความพึ งพอใจมากไม่ น้ อ ยกว่ า
บุคลากรที่ใช้บริการ
ร้อยละ 80
3. จ า น ว น ร า ย ง า น ผ ล 3. มีรายงานผลการศึ กษา และ
การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงงาน ใน
ด้ า น แ รงงาน ใน ก าร เพิ่ ม การเพิ่มประสิทธิภาพ และให้ มี

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลด้าน
แรงงาน
2. โครงการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
แรงงานที่สาคัญ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ มี
มาตรฐานเดียวกัน
และรองรับ
ประชาคมอาเซียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล
3. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ให้ มี ม าต รฐาน เดี ย วกั น รวม ทั้ ง
มาตรฐานเดี ย วกั น รวมทั้ ง รอ งรั บ ก าร เป็ น ป ร ะ ช า ค ม
รองรั บ การเป็ น ป ระชาคม อาเซียนอย่างน้อย 1 ฉบับ
อาเซียน
1.2 ส ร้ า งพั น ธมิ ต รใน ก าร
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
แรงงานระหว่ า งภาครั ฐ และ
เอกชน

1. จ านวนหน่ วยงานในสั งกั ด 1. อย่างน้อย 1 หน่วยงานต่อปี
กระท รวงแรงงาน ที่ มี การ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
แรงงานกับหน่วยงานภายนอก
2. จ านวนหน่ วยงานในสั งกั ด
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2. อย่างน้อย 2 หน่วยงานต่อปี
ที่ ได้ รั บ การท บ ท วน แ ล ะ
ปรับปรุงกระบวนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ ยนข้ อมู ลด้ านแรงงาน
เพื่ อ ความต่ อเนื่ อ ง และให้ ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย

1.3 พัฒ นาและปรับ ปรุงระบบ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์
ข้อมูลแรงงานแห่งชาติกับศูน ย์

มีการบูรณาการระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูล
ด้ านแรงงานแห่ งชาติ กั บศู นย์
ข้ อ มู ล ภาครั ฐ (Government

มีการบูรณาการระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูล
ด้ า นแรงงานแห่ ง ชาติ กั บ ศู น ย์
ข้อมูลภาครัฐ ภายในปี 2561

1. โครงการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูล
ด้านแรงงานกับ
หน่วยงานภายนอก

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

2. หน่วยงานเจ้าของ
2. โครงการปรับปรุง ข้อมูล
กระบวนการ
3. หน่วยงานเจ้าของ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกให้มีความ
ต่อเนื่องและทันสมัย
โครงการเพิม่
1. ศูนย์เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพศูนย์ สารสนเทศและการ
ข้อมูลแรงงาน
สื่อสาร
แห่งชาติ เพื่อรองรับ

หน้า 4-11

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ข้ อ มู ล ภาครั ฐ (Government Data Center)
Data Center)

1.4 พัฒ นาและปรับ ปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน
สังกัด สานั กงานปลั ดกระทรวง
แรงงาน เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพ
ก าร บู ร ณ าก า ร ข้ อ มู ล ด้ า น
แรงงาน

ร้อยละของจานวนหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ย
สื่ อ สารข้ อ มู ล ของกระทรวง
แรงงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านแรงงาน

ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของ
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภู มิ ภ า ค ที่ ใช้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ
เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ลข อง
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น เ พื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงาน

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเชื่อมโยงศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ
(Government
Data Center)

2. หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบูร
ณาการข้อมูลด้าน
แรงงาน

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

3. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ

2. หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล
3. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 4-4 แสดงแผนการดาเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
ความส าคัญ /เป้ าประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดับ ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้ นฐาน เพื่ อ น าไปสู่ก ารให้ บ ริการอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ของภาครัฐ (Smart Government) แก่ ป ระชาชน สถาน
ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้ง่าย ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนไม่สร้างภาระให้กับผู้รับบริการ
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก

กลยุทธ์ที่
2.1 พั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบ
สารสนเทศตามภารกิจหลัก เพื่อ
น าไปสู่ ก ารประมวลผลตาม
ค วาม ต้ องการของผู้ ใช้ งาน
(Cloud Computing) และการ
ให้ บ ริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า น
โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ( Mobile
Service Platform)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม

1. จ านวนระบบสารสนเทศ 1. ไม่น้ อยกว่า 1 จานวนระบบ
ตามภารกิ จ หลั ก ที่ ได้ รั บ การ สารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
พั ฒ น าแ ล ะ ป รั บ ป รุ งเพื่ อ และปรับปรุงตามแผนงาน
น าไปสู่ ก ารประมวลผลแบบ
Cloud Computing

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประมวลผลระบบ
สารสนเทศแบบ
Cloud Computing

2 . จ า น ว น ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาและปรับปรุงเพื่ อเข้าสู่
บริ ก ารผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
(Mobile Platform)

2. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เข้าสู่ Mobile
Platform

2. ไม่น้ อยกว่า 1 จานวนระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการ
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ต า ม
แผนงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. หน่วยงานเจ้าของ
ระบบสารสนเทศ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

กลยุทธ์ที่

เป้าหมาย

2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสนับสนุน (Back
Office) เพื่อตอบสนองการ
บริหารจัดการ และลดต้นทุน
การใช้กระดาษ

ร้อยละของจานวนระบบ
สารสนเทศสนับสนุน (Back
Office) ที่ถูกพัฒนาและ
ปรับปรุงขี้นมาใช้ทดแทน
ระบบบริการด้วยมือ
(Manual)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนระบบสารสนเทศ
สนับสนุน (Back Office) ที่
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ตามแผนงาน

โครงการพั ฒ นา
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ระบบสารสนเทศ
สนั บ สนุ น (Back
Office) ขึ้ น
ท ดแท น ระบ บ
บ ริ ก าร ด้ ว ย มื อ
(Manual)

1. ศู น ย์ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

2.3 สร้างระบบและกลไก เพื่อ
กากับดูแลและประเมินผลการ
ใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

1. มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการติดตามและ
ประเมินผลการใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน

1. อย่างน้อย 1 ระบบ

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

2. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

2. อย่างน้อย 1 ครั้ง/หน่วยงาน/
ต่อปี

โค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ระบบและกลไก เพื่ อ
ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ประเมินผลการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของ
หน่ วยงานในสั งกั ด
ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงแรงงาน
1.โครงการจัดซื้อ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

2.4 การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง 1. ร้ อ ย ล ะข อ งจ าน ว น 1. ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70
ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

2. หน่ ว ยงานเจ้ า ของ
ระบบสารสนเทศ

2. หน่วยงานที่ทา
หน้าที่ในการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

สารสนเทศของหน่ ว ยงานทั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งที่ ติ ด ตั้ ง
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไป และใช้งานได้ตามแผนงาน
อย่ างมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
ต่อเนื่อง
2. ร้ อ ย ล ะข อ งจ าน ว น

ข อ ง จ า น ว น เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่ ว งที่ ติ ด ตั้ ง และใช้ ง านได้
ตามแผนงาน

เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งที่ ติ ด ตั้ ง
ทดแทน และใช้งานได้ตาม
แผนงาน

ข อ ง จ า น ว น เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่ติดตั้งทดแทน และใช้
งานได้ตามแผนงาน

3. ร้ อยละจ านวนโครงการ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิ วเตอร์และเครือข่าย
เพื่ อให้ การป ฏิ บั ติ งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่ อเนื่ องได้ ด าเนิ นการ
ตามแผนงาน

3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

2. ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70

จ า น ว น โค ร งก าร ก า ร
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
และเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องได้
ดาเนินการตามแผนงาน

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สื่อสาร
จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงให้
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ และ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

2. โครงการจัดซื้อ
จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ทดแทนครุภัณฑ์
เดิมที่เสื่อมสภาพ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทางาน
3. โครงการ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย เพื่อให้
การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 4-5 แสดงแผนการดาเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ความสาคัญ/เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาขึ้นตามแนวนโยบายดิจิทัล รู้เท่าทัน และ
สามารถนาระบบงานไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานจากการปฏิบัติงานและการทา
วิจัย ผ่านระบบไอซีที และการสร้างองค์ความรู้ด้านไอซีที ที่เกิดจากจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจ
สนับสนุน
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 4 เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่
3.1 พั ฒ น าแล ะเพิ่ ม ทั กษ ะ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น ไอ ที เพื่ อ ให้
สามารถบริ ห ารจั ด การด้ า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อ สารได้มี ป ระสิท ธิภ าพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ร้อยละจานวนบุคลากรด้าน 1. ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 70 ของ
ไอที ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมด้ า น จานวนบุ ค ลากรด้ านไอที ได้ รั บ
การบริห ารจัด การเทคโนโลยี การฝึกอบรมตามแผนงาน
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. จ านวนหลั ก สู ต รด้ า นการ 2. อย่างน้อย 2 หลักสูตร/ปี
บ ริ ห ารจั ด การเท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่
บุคลากรได้รับการอบรม

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านไอทีใน
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. กลุ่มงานพัฒนา
บุคคลากร
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารแก่บุคลากรทุกระดับทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1. ร้อยละจานวนบุคลากรทั้ ง
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

1. ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 70 ของ
จ านวนบุ ค ลากรทั้ ง หมดได้ รั บ
ฝึกอบรมตามแผนงาน

2. ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 70 ของ
จ านวนบุ ค ลากรเข้ า ใหม่ ไ ด้ รั บ
2. ร้อยละจานวนบุคลากรเข้า การฝึกอบรมตามแผนงาน
ใหม่ ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว น
ภู มิ ภ าค ได้ รั บ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการใช้งานระบบ
สารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงาน

3.3 ส่ งเสริม และสนับ สนุน การ จ า น ว น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี
ถ่ า ย ท อ ด อ งค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ สือ่ สาร
สื่ อส าร จาก ป ระ ส บ การณ์
ทางานจริง

2559

2560

2561

2562

2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

โครงการการจัดการ
องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร จาก
ประสบการณ์ทางาน
จริง

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

2. กลุ่มงานพัฒนา
บุคคลากร

2. หน่วยงานด้านการ
จัดการองค์ความรู้
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 4-6 แสดงแผนการดาเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ความสาคัญ/เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านไอซีทีให้เป็นสากล สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ตลอดจนนาแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านไอซีทีให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ 4 เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อ
ศึกษาทบทวนและปรับปรุง
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการ
ข้อมูลด้านแรงงาน

ร้อยละจานวนกฎหมาย หรือ
ระเบียบข้อบังคับที่เป็น
อุปสรรคต่อการบูรณาการ
ข้อมูลด้านแรงงาน ได้รับการ
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จานวนกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อ
การบูรณาการข้อมูลด้าน
แรงงาน ได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงตามแผนงาน

4.2 พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปสู่
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. จานวนมาตรฐานสากลที่
1. อย่างน้อย 1 มาตรฐาน
นามาใช้ในกระบวนการบริหาร 2. ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51 (เต็ม
จัดการด้านเทคโนสารสนเทศ 5) ในแต่ละปี
และการสื่อสาร
3. แผนแม่บทเทคโนโลยี
2. ระดับความพึงพอใจของ

2559 2560 2561 2562 2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการศึ กษา วิ เคราะห์
เพื่ อทบทวนและปรั บปรุ ง
กฎหมาย หรื อ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การบู รณาการข้ อมู ลด้ าน
แรงงาน

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

1. โครงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ไปสู่

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

2. หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล
3. หน่วยงานด้าน
กฎหมาย
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้ใช้บริการที่มตี ่อคุณภาพ
สารสนเทศและการสื่อสารของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ กระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 4)
สื่อสาร
พ.ศ. 2564 – 2568 จานวน 1
ฉบับ
3. มีการจัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงแรงงาน และ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 – 2568
4. มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.
2564 - 2568
4.3 สร้างระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

4. แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
– 2568 จานวน 1 ฉบับ
5. แผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2564 – 2568
จานวน 1 ฉบับ

1. มีการพัฒนาระบบและ
1. อย่างน้อย 1 ระบบ
กลไกการติดตามและ
2. อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

2559 2560 2561 2562 2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มาตรฐานสากล เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(AC)
2. โครงการศึกษาและ
จัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวง
แรงงาน และสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 –
2568

โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. หน่วยงานที่ทา
หน้าที่ในการตรวจ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

กลยุทธ์ที่

ตัวชี้วัด
2. มีการประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

เป้าหมาย

2559 2560 2561 2562 2563

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

บทที่ 5

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

5.1 แนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารจัดการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนายุทธศาสตร์
และกลยุ ท ธ์ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารไปสู่ การปฏิ บั ติ
(Strategic Implementstion) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

ขั้นตอนการนาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
1.1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้แก่
 การประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจในแผนยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ให้แก่บุคลากร
ทุกระดับในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ร่วมกัน และให้เกิดการมีส่วนร่วมกันในยุทธศาสตร์/
กลยุทธขององค์กร
 สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ความรับผิดชอบ
และจูงใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่กาหนดไว้
1.2) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
การจั ด ทาแผนปฏิบั ติการ เพื่ อเป็น กรอบทิ ศทางการดาเนิน งานตามยุท ธศาสตร์/
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร โดยจะมีการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนงาน และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเป็นไปได้ควรจะเริ่มจากการกาหนดโครงการ/กิจกรรมของภารกิจหลั กแล้วตาม
ด้วยภารกิจสนับสนุน เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3) การปฏิบัติการ (Take Action)
การปฏิบั ติการเป็นกระบวนการดาเนินการตามแผนงาน และโครงการ/กิจกรรมที่
กาหนดไว้ โดยในขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานพร้อมที่
จะนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติสาเร็จ ซึ่งการปรับเปลี่ยนสิ่งใดจะอาศัยหลักการวิเคราะห์และประเมิน
องค์ ก รตามแบบจ าลองของ McKinsey’s 7Ss Framework ดั ง แสดงในรู ป ภาพที่ 5-1 กล่ า วคื อ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นจะต้องพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ 9 ประการ คือ 7S + 2s โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร
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2) โครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอานาจ และการกระจายอานาจของผู้บริหาร
การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมิภาค ได้อย่างเหมาะสม
3) ระบบ (System) หมายถึง กระบวนการและลาดับขั้นการปฎิบัติงานทุกอย่างที่
เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ
4) รูป แบบ (Style) หมายถึ ง การจั ดการที่ มี รูป แบบวิธีที่ เหมาะสมกั บ ลั กษณะ
องค์การ เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และการสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น
5) การจั ด การบุ ค คลเข้ า ท างาน (Staff) หมายถึ ง การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถ และการพัฒนาบุคคลกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
6) ทั ก ษะ (Skill) หมายถึ ง ความโดดเด่ น ความเชี่ ย วชาญในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
7) ค่ านิ ย มร่ ว ม (Shared Value) หมายถึ ง ค่ านิ ย มร่ ว มกั น ระหว่า งบุ ค ลากรใน
องค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
8) เครื่ อ งมื อ (Specific Tools) หมายถึ ง การประเมิ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ระบบงาน ระบบข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย เป็นต้น
9) ปรับกระบวนทัศน์ (shift Paradigm) หมายถึง การปรับ กระบวนคิดวิเคราะห์
วิธีคิด หรือนาวิธีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้น และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มาข้อมูล จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธ์กุล
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และ http://www.geocities.com/cyberdol007/McKinsey.htm

ภาพที่ 5-1 แสดงแบบจาลอง 7S+2S ในการพัฒนาองค์กรของ McKinsey’s 7Ss
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1.4) การสร้างระบบการติดตามประเมินผล ได้แก่
 กาหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน
 สรุปรายงาน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
สาหรับการบริหารจัดการการติดตามประเมินผล จะมีอยู่ 2 แนวทาง คือ
1) แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ตามแผน
แม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวงแรงงาน โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการ
(Process-Oriented Management or P-Criteria) ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลกลุ่ ม
ตั ว ชี้ วัด ที่ เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร (Drive KPIs or Lead KPIs) ซึ่ งได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ในขั้ น ตอนทรัพ ยากร
ที่จาเป็น (Input Indicators) ตัวชี้วัดในขั้นตอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ตัวชี้วัดทรัพยากรที่จาเป็น (Input KPI)
ขั้นตอนที่ 2 ตัวชี้วัดกิจกรรม หรือกระบวนการทางาน (Process KPI)
ขั้นตอนที่ 3 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI)
ขั้นตอนที่ 4 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators)
2) แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (ResultsOriented Management or R-Criteria) เน้นที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือการประเมินที่ผลลัพ ธ์ หรือ
ประเมินที่ตัวชี้วัดที่เป็นผล (Results or Lag Indicators)
ในทางปฏิบั ติ แนวทางการติดตามประเมินผลทั้ง 2 แนวทาง มีทั้งข้อดีและข้อเสี ย
โดยแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลที่ เ น้ น กระบวนการ (Process-Oriented Management or
P-Criteria) มี ข้ อ ดี คื อ สามารถประกั น การบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ /กลยุ ท ธ์ ต ามตามแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารได้ว่าจะเป็นไปโดยมีข้อผิ ดพลาดน้อย แต่ข้อเสี ย คือมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง และผู้บริหารต้องทุ่มเทเวลาให้กับรายละเอียดของงานมากขึ้น
ส่วนแนวทางการติดตามประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์ มีข้อดี คือผู้บริหารมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ตามตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสีย คือหากผู้บริหารไม่ใส่ใจรายละเอียดบางรายการ
ในขั้นตอนกระบวนการที่มีความสาคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้
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2) สิ่งที่ควรคานึงเมื่อต้องนาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังแสดงในตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 แสดงสิ่งควรคานึงเมื่อต้องนาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ลาดับที่
คาอธิบายเรื่องที่ควรคานึงถึง
ไปสู่การปฏิบัติ
1
การนาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ควรพิ จ ารณ าถึ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งค านึ ง ในการน า
ไปสู่การปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร์ / กลยุ ท ธ์ ไ ป สู่ ก ารปฏิ บั ติ เช่ น บุ ค ลากร
กระบวนงาน ระบบงาน ระบบข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ เป็นต้น
2
การจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการที่ การสร้างความเชื่อ มั่ น ว่ายุ ท ธศาสตร์ /กลยุ ท ธ์ จ ะสั ม ฤทธิ์
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ผลได้ด้วยโครงการที่นาเสนอ
3
ก าร คั ด เลื อ ก แ ล ะ จั ด ล าดั บ เพื่อคัดเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ความสาคัญของโครงการ
โดยตรง โดยเฉพาะโครงการ
4
การติดตามโครงการ
เพื่ อ ติด ตามความคืบ หน้ าในการด าเนิ น งานและสามารถ
ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
5
การประเมินผลโครงการ
เพื่ อ ประเมิ น ว่ า โครงการน าไปสู่ Output/Outcome ที่
ต้องการบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือไม่
ที่มาข้อมูล จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธ์กุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมี
การติดตามประเมินผลในระดับโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อให้
สามารถนาผลการประเมินที่ได้ไปสู่การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง สาหรับแนวทางการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ระดับโครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1) การกาหนดรูปแบบ และประเด็นการประเมินผล
การประเมินโครงการ/กิจกรรมในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะมีการใช้รูปแบบการ
ประเมิน แบบซิ ป ป์ (Context Input Process Evaluation Model : CIPP) โดยมี รายละเอีย ดประเด็ น
การประเมินดังต่อไปนี้
1.1) การประเมิน ด้านบริบ ทหรือสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation : C) เป็นการ
ประเมินบริบทโครงการ เพื่อต้องการทราบว่าเป้าหมายของโครงการ (Goal) เป็นอย่างไร เช่น
 โครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ (Appropriate : A)
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 โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบหรือไม่
(Relevant : R)
1.2) การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินแผนงาน (Plan)
เพื่อต้องการทราบว่าการวางแผนโครงการเป็นอย่างไร เช่น
 ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการมีความเพียงพอหรือไม่ (Adequacy : A)
 โครงการมีความเป็นไปได้หรือไม่ (Feasible : F)
1.3) การประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็ นการประเมินการท างาน เพื่ อ
ต้องการทราบข้อบกพร่องระหว่างการดาเนินโครงการเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินการให้ดีขึ้น อาทิเช่น
 การดาเนินการของบริษัทผู้รับจ้างตามขอบเขตงาน (TOR)
 การมีส่ ว นร่ วมในการดาเนิ นการตามแผนงานของผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องที่ส าคั ญ
(Integration : I)
1.4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) สิ่งที่ต้องการคือ
 ผ ล ผ ลิ ต (Output : KPIs) ซี่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด ต าม แ ผ น งาน ทั้ ง
8 ขอบข่ายงานย่อย และการดาเนินการตามขอบเขตงาน (TOR) รวมถึงระดับความพึงพอใจของผลผลิต
 ผลลัพธ์ (Outcome : O) ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ต่อการ
ใช้งาน เช่น ระยะเวลาในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง ข้อมูลมีความทัน สมัย ข้อมูลมีความ
ปลอดภัยและเป็นความลับและความคุ้มค่า
จากรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการประเมินดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างประเด็นการประเมินกับวั ตถุประสงค์ของการประเมินโครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในรูปภาพที่ 5-2

หน้า 5-5

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ภาพที่ 5-2 แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการประเมินกับวัตถุประสงค์การประเมิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า 5-6

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
2)

กรรมวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับกรรมวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 5-3
(Methodology)

(Procedure)
Context Input
Process Evaluation
Model (CIPP)

1.

/

/
ICT

2.
3.

/
(

)

-

ภาพที่ 5-3 แสดงภาพกรรมวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน้า 5-7

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ภาคผวก ก
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
บุคลากรในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559-2563

หน้า ก-1

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
1. ประมวลภาพการสัม ภาษณ์ ผู้บ ริ ห ารระดับ สู งเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารประจ า
กระทรวงแรงงาน ประจากรม และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ

ภาพที่ ก-4 การสัมภาษณ์ ดร.อารักษ์ พรหมณี
ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจากระทรวงแรงงาน
เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพที่ ก-5 การสัมภาษณ์ นายประวิทย์ เคียงผล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หน้า ก-2

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ภาพที่ ก-6 การสัมภาษณ์ นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์
ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ ก-7 การสัมภาษณ์ นายโกวิท สัจจวิเศษ
ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานประกันสังคม
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

หน้า ก-3

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ภาพที่ ก-8 การสัมภาษณ์ นายกิตติ เหล่านิพนธ์
ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพที่ ก-9 การสัมภาษณ์ นายวิชัย คงรัตนชาติ
ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หน้า ก-4

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
2. ประมวลภาพการจัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ทั้ งส่ วนกลางและส่วนภู มิ ภ าค ในสังกั ดส านั กงานปลัด กระทรวงแรงงาน เมื่อ วัน อั งคารที่
24 มีน าคม 2558 ณ ห้องประชุมสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
มีจานวนผู้เช้าร่วมทั้งหมด 45 คน

ภาพที่ ก-10 การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้า ก-5

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
ภาพที่ ก-8 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของหน่วยงาน
ด้านอานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ภาพที่ ก-9 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับทราบนโยบายและความต้องการจากผู้บริหารของหน่วยงาน
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้า ก-6

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
3. ประมวลภาพการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น สาหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน
สั ง กั ด กระทรวงแรงงาน และส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานจากส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
เมื่ อ วั น พ ฤหั ส บ ดี ที่ 9 เมษ ายน 2558 ณ ห้ องป ระชุ ม .Crystal I-II โรงแ รมเซ็ น จู รี่ พ าร์ ค
กรุงเทพมหานคร มีจานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52 คน

ภาพที่ ก-10 พิธีเปิดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสาหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ภาพที่ ก-11 การลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสาหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
หน้า ก-7

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563

ภาพที่ ก-12 การบรรยายภาพรวมในการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสาหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ภาพที่ ก-13 การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
หน้า ก-8

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
4. ประมวลภาพการประชุมประชาพิจ ารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559-2563 เมื่อวันศุกร์
ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม Crystal I-II โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ก-14 พิธีเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559-2563

ภาพที่ ก-15 การนาเสนอ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559-2563

หน้า ก-9

