แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2563 – 2565)

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

ก

คำนำ
ด้วยมีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2580 ซึ่งได้กำหนด
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี มีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทย
ให้ทัน ต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล รวมทั้ง
นำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
งานตามภารกิจ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน และองค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับ
กิจการใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่
ให้ สอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 9 ให้ ส่ ว นราชการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารของส่ ว นราชการเป็ น แผนห้ า ปี ให้ จั ด ทำเป็ น แผนสามปี
โดยมี ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังนั้น กระทรวงแรงงาน จึง มีการทบทวนแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จ ิ ทั ล กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานของกระทรวงแรงงาน และเป็ น กรอบทิ ศ ทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนอง
ต่ อ การปรับ เปลี่ย นภาครัฐ สู่ก ารเป็น รัฐ บาลดิจิทัล รวมทั้ง เป็ น การเพิ่มศัก ยภาพการบริห ารจัดการและ
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงแรงงานต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาว สอดคล้อง
กับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
รัฐ บาลได้ ต ระหนักถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีดิจิ ทั ล มาเป็นองค์ประกอบสำคั ญ ใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ
กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีความสอดคล้อง
ครอบคลุมกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริห ารกิจ การบ้า นเมื อ งที่ ดี (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันได้ มี ก ารทบทวนแผนปฏิบัติ การดิ จิ ทั ล
กระทรวงแรงงาน ดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อปรับ
ให้ส อดคล้องกับ บริบ ทสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสามารถดำเนินการตอบสนองเป้าหมาย สอดคล้อง
กับบริบทในปัจจุบันของรัฐบาล การทบทวนครั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจึงมีความเห็นตรงกันว่า
ให้คงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ไว้ตามเดิม เนื่องจากยังไม่มีมูลเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักด้านดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยยังคงสามารถนำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ต่อไปได้ เพียงแต่ต้องเร่งดำเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ประกอบกับผลกระทบที่สืบเนื่อง จากวิกฤตการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ทำให้กระทรวงแรงงานต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน
ในลักษณะของการสร้างแพลตฟอร์มกระทรวงแรงงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน
การดำเนินงาน และเตรียมพร้อมเพื่อการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน และใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยมี รายละเอียดกรอบทิศทางเพื่อการพัฒนาดิจิทัล โดยสรุปดังต่อไปนี้
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1. การปรับบริการดิจิทัลตามประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
มีการกล่าวว่า ผู้ใช้ คือศูนย์กลางของการปฏิรูปทางดิจิทัล ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูป
ทางดิจิทัล คือ การปฏิรูปประสบการณ์และรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ด้วยการทำให้บริการด้วยดิจิทัลง่ายขึ้น
(Simplification) ด้วยการวิเคราะห์หาโอกาสในการลดความซับซ้อน และปรับปรุงกระบวนการหลักภายใต้
องค์ป ระกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ ร่ว มมือและประสาน
การทำงานกันในรูปแบบ Ecosystem กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้รับบริการ ในยุคดิจิทัล องค์กร
ทีป่ ระสบความสำเร็จสูงสุดคือองค์กรที่สามารถสร้างความร่วมมือกับทั้งภายในอุตสาหกรรม และนอกอุตสาหกรรม
ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ online และ offline
2. การขยาย (Amplify) ประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยให้กระบวนการภายในต่าง ๆ ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เร็ว ขึ้น ด้ว ยการทำให้กิจ กรรมที่ มีก ารดำเนิ นการซ้ ำ ๆ ให้เป็น อัตโนมัติ (Automated) มากขึ้น ทำให้
กระบวนการถูกขยาย เพิ่มคุณค่า (Augment) ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) มาช่วยให้ผู้ปฏิบัติ งานสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้ดีขึ้น และช่วยให้งานที่ปฏิบัติ
มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ ้ นด้ วยความสามารถของเทคโนโลยี ท ี ่ จะมาเติ มเต็ มความสามารถในการปฏิ บ ั ต ิ งาน
ของมนุษย์ แต่ทั้งนี้การขยายประสิทธิภาพจะต้องให้อยู่ภายใต้ขั้นตอนการทำงานการกำกับดูแล ความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการ
ในยุคดิจิทัล ความเร็ว (Speed) และความคล่องตัว (Agility) ในการตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัลขององค์กร การจะทำให้ผู้รับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้กระทรวงสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ จำเป็นต้องมีทั้งเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยส่งเสริมในการตอบสนองด้วยการเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงานต่าง ๆ อีกทั้งการปรับรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือน
ในช่วงแรก ๆ ของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการมีวิธีการทำงานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
ด้วยการนำเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาใช้ และสุดท้าย การบริหารจัดการด้านดิจิทัลจะต้องอยู่ภายใต้
การสร้างการกำกับดูแลที่ดี (Governance) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อนที่เกิดจาก
การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันภายใต้กระทรวงแรงงาน
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4. การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมทางดิจิทัล
การให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Driven) ในยุคดิจิทัล ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่ส ำคัญของ
องค์กรและเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ข้อมูลจะช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจ
ในการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ข้อมูลจะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ชาญฉลาด และสามารถสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้กับบริการขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลขององค์กรมักจะกระจัดกระจาย ดังนั้น องค์กรควร
จะต้องดำเนินการบูรณาการ (Integration) ข้อมูลภายใต้ระบบที่มีอยู่เพื่อลดความซ้ ำซ้อนและการทำให้เกิด
Single Source of Truth นอกจากนี้ จะต้องมีการดำเนินการให้มีก ารนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจด้วย
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องวิเคราะห์และรายงาน
โปร่งใสและแบ่งปัน (Transparent and Sharing) วัฒนธรรมดิจิทัลที่ส ำคัญอย่างหนึ่งคือ
การ Sharing บุคลากรในองค์กรต้องพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ คนจะต้องมีวัฒนธรรมใน
การแบ่งปันในเรื่องต่าง ๆ การให้ข้อมูล การแบ่งปันจะช่วยในไปสู่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เรียนรู้และทำงานร่วมกัน (Learning and Collaborating) องค์กรที่มีวัฒนธรรมดิจิทัลต้องมี
ลักษณะการทำงานร่วมกัน การทำเอกสารร่วมกัน การประชุมออนไลน์ การใช้ข้อมูลร่วมกัน และสามารถที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งจากการลองผิดลองถูกและจากความสามารถในการเรียนรู้ รวดเร็วและ
คล่องตัว (Speed and Agility) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของทั้งความต้องการของผู้ใช้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้
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การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวัง “เป็นแพลตฟอร์ม (Platform)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานไทย” (Toward Digital Platform for Thailand Manpower Development)
ซึ่งจำเป็นต้องมีการแปลงรูปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลสู่ประชาชน
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน
เพื่อการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล

ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัล
สู่ประชาชน

การพัฒนาเพื่อการแปลงรูป
วัฒนธรรมเชิงดิจิทัล

การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย
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ทั้งนี้ การพัฒ นาดิจิทัลกระทรวงแรงงาน จำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการ มุ่งเน้น
การพัฒ นาและการให้บ ริการในรูปแบบดิจิทัล ยกระดับการบริห ารงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ก้าวสู่
ความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวกและรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับบริการให้ประชาชนด้วยระบบดิจทิ ัล
ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง อีกทั้งยกระดับการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
กระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกันระหว่างทุกส่วนราชการทั้งภายในกระทรวงแรงงาน หน่วยงานราชการภายนอก
รวมถึงพันธมิตรภาคธุรกิจเอกชน 3 ด้านหลัก ดังนี้

บูรณาการ เชื่อมโยงงาน และข้อมูล
อย่างครอบคลุม
นวัตกรรมดิจทิ ัล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
การตัดสินใจด้วยข้อมูล
และเทคโนโลยีดิจิทัลสู่องค์กรอัจฉริยะ
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บทที่ 1
บทนำ
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ใช้ แรงงาน ทั้งในและนอกระบบ
ให้มีงานทำ มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้ทำงาน มีรายได้ในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหางาน
การฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนการดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง สถานประกอบการ
ได้รับความเป็นธรรม และเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบการประกันสังคม
ในการปฏิ บั ติ ง านของกระทรวงแรงงาน ได้ ก ำหนดให้ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) และภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้
ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจด้านแรงงานสู่ประชากรวัยทำงานทุกคน
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศไทย
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงแรงงาน มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
ในการให้บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่ว นราชการเป็นแผนห้าปีให้เป็นแผนสามปี ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยขอให้เร่งรัดปรับปรุงแผนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงได้ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมุ่งเน้นการจัดทำให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทย และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน และใช้
เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้
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1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน แนวนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
2) เพื่อให้กระทรวงแรงงาน มีกรอบทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
3) เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถติดตามประเมินผล
การดำเนินงานได้ และสอดสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน
4) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลร่วมกัน
1.2 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ประกอบด้วยสาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้
บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 2

บริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกระทรวงแรงงาน

บทที่ 3

กระทรวงแรงงาน

บทที่ 4

กรอบทิศทางการพัฒนาดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)

บทที่ 5

รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)

บทที่ 6

ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่การปฏิบัติ
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บทที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจทิ ัลกระทรวงแรงงาน
ในการดำเนินการขับเคลื่อนพลวัติของภาครัฐจะต้องสอดคล้อง และบูรณาการในภาพรวมของ
ประเทศ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญ ขณะเดียวกันประเทศจะต้องมียุทธศาสตร์และ
เป้าหมายที่ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้านและโลก การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน
จึงต้องมีการสอดคล้องกัน เพื่อให้การพัฒนาของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสัมฤทธิ์ผล ในบทนี้
จะกล่าวถึง กรอบนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน
ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ อื่นของประเทศที่มีผล
ต่อการปฏิรูปโครงสร้าง และการบริหารการจัดการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
มิติทางสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ
ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
จะก่อให้เกิ ดความท้ าทายในการพัฒ นาประเทศ ทั้งในมิติความมั่ นคง เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้ อ ม
ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าวรั ฐบาลได้มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการ
และสร้างความเข้าใจถึง อนาคตของประเทศไทยร่ว มกัน และเกิดการรวมพลังของทุ กภาคส่ว นในสั ง คม
ทัง้ ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพั ฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
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การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดั บความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่
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(2) “ปรับ ปัจ จุบัน ” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกิน ดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่ อ มล้ ำของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อส่ว นรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และ
ทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส ำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่ง แวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส ำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน ำนวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ ำเป็น มีความทันสมัย
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มี
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน
จัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยได้กำหนดแผนแม่บท
ประเด็นต่าง ๆ ไว้ตามรายละเอียด ดังนี้
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

2-4

1. ประเด็นความมั่นคง
ถือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการหลักที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนในระยะ 20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข” โดยมีเป้าหมายสำคัญประกอบด้วย (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคง
ในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ประเด็นการต่างประเทศ
ได้ กำหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทยเพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ
“การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติ ภูมิ
ในประชาคมโลก” ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 5 ประเด็นที่จะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่
(1) มีความมั่นคง (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (3) มีมาตรฐานสากล (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (5) มีพลัง
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
2. การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
3. การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
4. การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
5. ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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3. ประเด็นการเกษตร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร จะให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิต
ให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ล ะพื้นที่ การพัฒ นาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและ
การจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพื่อเสริมสร้าง
ให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้
1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
2. เกษตรปลอดภัย
3. เกษตรชีวภาพ
4. เกษตรแปรรูป
5. เกษตรอัจฉริยะ
6. ระบบนิเวศของภาคเกษตร
4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเป็นองค์รวมและ
การสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรม
และบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคลากร
การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ในขณะเดียวกัน
ต้องพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรม
ในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้น ำของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ
2. อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
4. อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
5. อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
6. ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
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5. ประเด็นการท่องเที่ยว
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ
โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคง
รักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่า
กับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย
4. การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
5. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
6. การระบบนิเวศการท่องเที่ยว
6. ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
มุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและ
ที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น
และศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถ
รองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพและโอกาสของ
แต่ละเมือง และมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้
1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
2. การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
7. ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) จะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
การเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์
การพัฒนาในทุก ๆ ด้านของประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิส ติกส์ พลังงาน ดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาค
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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การผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งรูปแบบการ
เคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน การค้า ตลอดจนมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย
ดังนี้
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
2. โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
3. โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
8. ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ 20 ปี
ข้างหน้ าจำเป็น ต้ อ งสร้ า งและพัฒ นาผู้ ป ระกอบการไทยให้ เป็ น “ผู้ ประกอบการยุ คใหม่ ” ที่ก้าวทั น และ
ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต และ
ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ โดยผู้ประกอบการยุคใหม่
จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ และความรู้ส ำหรับการรับมือ
กับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังนี้
1. การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
2. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
3. การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
4. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
และยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
เพื่อให้เศรษฐกิจ การค้า ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้
1. การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
3. การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทย โดยเฉพาะ
การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม
รวมทั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทาง
สังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน
ศาสนา การศึกษา สื่อภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนา
คนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งครอบครัว
ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้
1. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ดี
2. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
3. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ
โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดี
มีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคมพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นใน
โลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้ง อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
2. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
3. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
5. การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ
ยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว
ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
13. ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ
2. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
4. การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา
มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรัก
กีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพัฒนา
จิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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1. การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
2. การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
3. บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
15. ประเด็นพลังทางสังคม
ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วม
จากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหา
ความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดำเนินการของ
ภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่าง
ระหว่างกัน บนองค์ความรู้ ข้อมูล และหลัก วิชาการที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง
ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้
1. การเสริมสร้างทุนทางสังคม
2. การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
มีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิด
การพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ ำและไม่
เสมอภาคจากระดับชุมชน ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้
1. การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
2. การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป็นกลไกสำคัญของการกำจัดวงจรความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้
1. การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
2. มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
18. ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
การเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ กการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ แล้ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
มุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง เพิ่มผลผลิต ในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้
1. การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ
2. การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล
3. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล
ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ไม่มีข้อจ ำกัดของเวลา
พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชน ประกอบไปด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1. การพัฒนาบริการประชาชน
2. การบริหารจัดการการเงินการคลัง
3. การปรับสมดุลภาครัฐ
4. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
5. การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคน
และการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอม
พฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัต
การทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง
ในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้
1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การปราบปรามการทุจริต
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับ
การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้
1. การพัฒนากฎหมาย
2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญหา
ของสังคม การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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2.3 แผนการปฏิรูปประเทศไทย
แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็น ไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ช าติ สาระสำคัญการปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย 11 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเมือง
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่ าง พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผย
ตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
โดยสันติวิธี
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มีโครงสร้างองค์กรกะทัดรัดแต่มีประสิทธิ ภาพ
ทำงานเพื่อประชาชนโดยยึดการดำเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล
จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหาและรักษาไว้ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภาพสูง
3. ด้านกฎหมาย
ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เป็นเครื่องมือส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การจัดทำและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม และผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรม
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
5. ด้านเศรษฐกิจ
มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุม
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษาฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐาน
ในการพัฒ นาประเทศ สร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก
ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงิน
การคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ
มีการกระจายอำนาจและความรับ ผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
บนหลักการสร้างนำซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ
8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับ
ที่มีความชอบธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก
การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี
9. ด้านสังคม
ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
10. ด้านพลังงาน
ในระยะสั้น (ปี 2561 - 2562) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับของประชาชน ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานโดยส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจัดทำแผน และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซที่สามารถ
เพิ่มการแข่งขันและยังคงความมั่นคงในระบบพลังงาน ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ
กำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ และในระยะปานกลาง (ปี 2563 - 2565)
ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิ บาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาพลังงาน
ที่ปรับปรุงใหม่ และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 มีมาตรการควบคุมกำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบไ ด้
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรม และให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทย
ปลอดทุจริต
12. ด้านการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชน
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุข ภาพให้แข็งแรง และ
เป็นฐานในการพัฒนากีฬาแห่งชาติ และกำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน
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โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้ง การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ กลุ่มอาชีพ ระดับภาค
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกำกับให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์
โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งมีรายละเอียด
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทย
จำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนา ในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อ เนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัย
มีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้ง สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ ำ
และสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร
ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้ง ข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนวทาง
การพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มี
สิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า
การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออก
มีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศ
เพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชน
และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืน
และให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมนิเวศน์ การท่องเที่ยวสามารถท ำรายได้
และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงิน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส ำคัญ ประกอบด้วย
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้น การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ
และการค้าการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐาน
การผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ ำ
ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส ำคัญ
ประกอบด้วย
1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน
3. การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพั ฒนาในระยะต่อไป
จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์
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ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และ
แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อ เตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล
5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นและการลดจำนวนการดำเนินคดี
กับผู้มิได้กระทำความผิดโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
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3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอานวยความสะดวก ตรงตาม
ความต้องการ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสและ
ยุติธรรม
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ทีผ่ ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่อง
ในการดำเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ทำให้มีข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้น
ในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง
และทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซ ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ ำประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ สำคัญ
ประกอบด้วย
1. การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒ นาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ
และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิ ดจาก
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก
ทางการค้า
4. พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
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5. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
6. พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงและการบริหาร
จัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจาก
ปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและการนำเข้าเทคโนโลยีส ำเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี
ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้ง การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ
ที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ ซึ่งการพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทาง
การพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3. พัฒ นาสภาวะแวดล้ อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ด้านบุคลากรวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะ
ของพื้นที่และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิต
และบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญ
และยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่ าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้า
การลงทุน รวมทั้ง ลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค
นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ในภูมิภ าคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนา
จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวน
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
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1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่ วถึง พัฒนาภาคเหนือ
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจาก
ความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนา
ภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
2. การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์ก ลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี
เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอื่น ๆ
กับมิตรประเทศและเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกำหนด
เป็นแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้างและเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
ในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้น
ในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ทีส่ ำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้ง มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่สำคัญในทุกระดับ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ขยายความร่ว มมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่
สำหรับสินค้าและบริการของไทย
2. พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการคมนาคมขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS
และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3. พัฒ นาและส่งเสริมให้ ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภาค
4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
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5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ
2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่กำหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่ าน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่าง
เต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และ
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
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2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะ
ที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4. ปฏิรูป กระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัด ทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมาย
ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
2. ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ
3. ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ระยะที่ 4 Global Digital Leadership: ประเทศไทยอยู ่ในกลุ่ มประเทศที ่ พัฒ นาแล้ ว
สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล สร้า งมูล ค่ าทางเศรษฐกิจ และคุ ณ ค่ าทางสั งคม
อย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์
ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
มีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงาน
เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ: เข้าถึง พร้อมใช้
จ่ายได้
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพสร้างธุรกิจ
เพิ่มมูลค่า
3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล: โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียว
5. พั ฒ นากำลั ง คนให้ พ ร้ อ มเข้ า สู่ ยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล : สร้ า งคน สร้ า งงาน
สร้ า งความเข้มแข็งจากภายใน
6. สร้า งความเชื่อมั่น ในการใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน
มีความมั่นคงปลอดภัย
2.6 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) นั้น คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาว
ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชือ่ มั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6) และใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 เป็นกรอบนำแนวความคิดในการวางแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.1 การดำเนินการและการพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท ำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัด
ทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
1.2 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสีย ง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน
พื้นน้ำ ในอากาศ หรืออวกาศและเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและประโยชน์ของประชาชน
1.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชั่นสำหรับประยุกต์
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1.4 การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้การทำงานระหว่างระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
รวมตลอดทั้งทำให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือและมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีหลักประกันการเข้าถึง และใช้ประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
1.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
1.6 การส่งเสริมการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

2-28

1.7 การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม
เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
2. เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดไว้ ดังนี้
2.1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายได้และ
ความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2.2. สร้างสังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและ
โอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการและกลุ่มคนชายขอบ
ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในทุกพื้นที่
2.3 พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อประหยัดการใช้ก ระดาษในทุกขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา
ในการติดต่อ/รับบริการภาครัฐ และเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ
2.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ไม่ต่างกับประชาชน
ในเมือง
2.5 สร้างความเชื่อมั่น เพื่อขจัดภัยคุกคามไซเบอร์การโจมตีเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐ
เนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกงรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ภาคธุรกิจและประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์
2.6 พัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับทุกอาชีพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานและการสร้างธุร กิจ รูป แบบใหม่และพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
3. ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลี่ ยนผ่านรายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 15 ประเด็น
การขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ประเด็น
(1) การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)
(2) การเพิ่มประสิ ทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Manufacturing) สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
(3) การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture)
(4) การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
(5) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์
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3.2 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ประเด็น
(1) การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community)
(2) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Learning & Knowledge)
(3) การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health)
3.3 ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น
(1) การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation for Government
Services)
(2) ปฏิ ร ู ป การบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ (Government Transformation for
Government Management)
3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประกอบด้วย 2 ประเด็น
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)
(2) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
3.5 ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
(2) ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital law & Regulation)
3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย
1 ประเด็น คือ การพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower and Digital Literacy)
2.7 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) เป็นการต่อยอดและเชื่อมโยงมาจากแผนแม่บท
พัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 และ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) เป็นแผนระบุถึงกรอบแนวทางการพัฒนา
แรงงานและพัฒนาตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
พัฒนาของประเทศไทยตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (PM Target) ในระยะ 5 ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ
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แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
1. แนวทางที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่ส ำคัญและจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ภายใต้สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค คือ การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน
และผู้ประกอบการในประเทศไทย ดังนั้น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
5 ประการ ดังนี้
1.1 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถ
ของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมจากผลของการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ภายใต้ข้อจำกัด ด้านทรัพยากรและกรอบเวลา
โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
1.2 ดำเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม
1.3 พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานและสถานประกอบการ
1.4 “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่ ำและค่ อนข้างต่ ำ (Unskilled & Semi Skill)
ในระยะแรก เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่เพียงพอในส่วนที่ขาด เพื่อให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้ และทดแทนปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ในระยะต่อไปจะต้องเน้น “เสริม” และ “สร้าง” ควบคู่กันจนไปสู่เป้าหมายสูง
คือ คนในอีก 20 ปี ข้างหน้าเป็น Brain Power & Talent หรือ เพิ่มสัดส่วนของกำลังแรงงาน 2.0 3.0 4.0
และให้ 1.0 หมดไป หรือมีน้อยที่สุด
1.5 มุ่งเน้นพัฒนาคนเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry) อาทิ
หุ่นยนต์ (Robot) กลุ่มทักษะฝีมือขั้นสูง (High Skill Labour) เพื่อตอบ Thailand 4.0
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2. แนวทางที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
กำลังแรงงานเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาประเทศหากกำลังแรงงานไม่ได้รับโอกาสและ
ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการสร้างหลักประกันที่ดีทางสังคม
ก็จะไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้จึงได้ก ำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกำลัง
แรงงานไว้ 5 ประการ ดังนี้
2.1 เสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำเพื่อส่งเสริมให้กำลังแรงงาน รวมทั้งผู้สูงอายุ
และคนพิการ ได้มีงานทำ มีรายได้ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำ
การประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน
และคนหางานได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายมีความปลอดภัยใน
การทำงาน มีสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่ดีได้ รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และมีความสมานฉันท์
ระหว่างแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดยดำเนินการคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน และเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง โดยเป็นงานที่ใช้หลักบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2.2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แรงงานผ่านระบบประกันสังคม /ส่งเสริมระบบการออม
เพื่อให้มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล การพัฒนารูปแบบและสิทธิ
ประโยชน์ที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานและดำเนินการเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพ
2.3 “สร้าง” กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงประถมศึกษา ซึ่งใน 20 ปีข้างหน้า จะเป็นกำลังแรงงาน
(Labour Force) ที่สำคัญในอนาคต โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคนให้เป็น Brain Power
& Talent
2.4 “เสริม” ศักยภาพให้กับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงผู้ที่จะจบมหาวิทยาลัย
รวมทั้ง กลุ่มคนทำงานวัยต้น ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังแรงงานหลักในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
2.5 เน้นการสร้าง Talent ใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตร ท่องเที่ยว และบริการ
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3. แนวทางที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และภาคแรงงานของประเทศ
จึงมีความจำเป็ น ที่ต้องมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ที่มีป ระสิทธิภาพ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยการกำหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อลดทอนปัจจัยด้านลบให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จึงได้ก ำหนดแนวทาง
การดำเนินงาน 5 ประการ ดังนี้
3.1 เร่งดำเนินมาตรการที่เป็นการส่งเสริมและแสวงหาโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศให้ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและการศึกษาวิจัยด้านแรงงาน
3.2 เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคีและ
เขตการค้าเสรี การดำเนินมาตรการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3.3 ต้องบริหารจัดการแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แรงงานไทย
ที่มีความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ได้ไปทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ตามสัญญาและกฎหมายของประเทศที่ไปทำงานและได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะฝีมือ รวมถึงการส่งเสริมรักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning)
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แรงงานไทยและเศรษฐกิจของประเทศจากการจ้างแรงงานต่างด้าว การควบคุม/หรือลด
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้แรงงานต่างด้าวทั้งด้านสังคม สาธารณสุข และความมั่นคงของชาติโดยการพัฒนา
ระบบโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
การจ้างแรงงานต่างด้าว มีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศที่ประสบความสำเร็จ
เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.5 ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับ แรงงานผิดกฎหมาย และ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าและการส่งออก
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4. แนวทางที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้ภาคแรงงาน
ความไม่ ส มดุล ของอุป สงค์และอุปทานด้านแรงงาน ในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างประชากรของประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการเกิดต่ำทำให้มีกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในสัดส่วนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้แรงงานที่ขยายตัวตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์น้ี
จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อขจัด/ลด/บรรเทาปัญหาความไม่สมดุลนี้ไว้ 5 ประการ ดังนี้
4.1 ในระยะเร่งด่วนมุ่งบรรเทาความไม่สอดคล้องของการจ้างงานระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน กำหนดแนวทางมาตรการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับผู้ประกอบการ ทุกส่วนราชการ
ที่เกี่ย วข้อง จะต้องดำเนิน กลยุทธ์ควบคู่กันโดยการศึกษา วิเคราะห์ และพยากรณ์ส ภาวะตลาดแรงงาน
ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานโดยเฉพาะความต้องการ
ของตลาดแรงงาน รวมถึงเผยแพร่แนวความคิดหรือสร้างค่านิยมให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยศึกษา
ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตให้สนใจศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4.2 สร้างความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนให้ภาคแรงงาน ของประเทศโดยการวางแผน
กำลังแรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ ประสานความร่วมมือจัดทำแผนกำลังแรงงานร่วมกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องจนถึงการเผยแพร่แผนกำลังแรงงานระดับประเทศและแผนกำลังแรงงานระดับจังหวัด
ให้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบ และผลักดันให้หน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวงแรงงาน
นำไปใช้ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังแรงงานในระดับประเทศ
และระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
4.3 มีข้อมูล (Data & Information) ในระดับต่าง ๆ รวมถึงความต้องการแรงงานฝีมือ
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ (Skill Requirement) จึงจะสามารถพัฒนากำลังแรงงาน (Manpower) ได้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานได้ (Matching) เพราะข้อมูล (Data) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากมี
ความต้องการแรงงาน (Demand) แต่ประเทศไทยไม่สามารถตอบสนอง (Supply) ได้จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
4.4 ต้องมีข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information) และจัดกลุ่มช่วงชั้น (Class) ให้ได้ว่า
แรงงานกลุ่ มใดเป็น Labour 1.0 กลุ่ ม ใดเป็น 2.0 3.0 และ 4.0 แต่ ล ะ Class มี จ ำนวนประมาณเท่าไร
และต้องคาดการณ์ว่าแรงงานในอนาคตที่เป็น Talent ควรต้องมีรายได้ (Income) เท่าไร กลุ่ม Highly Skill
จะสร้างมูลค่า (Value) ได้เท่าไร
4.5 ต้องบริหาร Stock & Flow Workforce
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5. แนวทางที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร
5.1 มุ่งเน้นการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกด้านภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งด้านโครงสร้าง
องค์กรของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ด้านบุคลากรที่ต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
ด้วยการพัฒนาระบบ HR Scorecard การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร อันจะมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ทั้งนี้ กลไกที่จะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและการติดตามประเมินผลเพราะ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพย่อมนำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้สนองตอบต่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
5.2 ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออำนวยต่อ
การบริหารงาน
5.3 สร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงานให้เข้มแข็ง ทั้งระดับองค์กรและ
ระดับพื้นที่ เช่น อาสาสมัครแรงงาน การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการบริหารงาน
เช่น แก้ไขปัญหาด้านแรงงาน การเตือนภัยด้านแรงงาน
5.4 มุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและปรับปรุง
ระบบการให้บริการประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยความรวดเร็ว
6. แนวทางที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ
ปัจจุบันพัฒนาการและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผู้บริหารองค์กรทุกองค์กรในอนาคต ให้นำเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถตัดสินใจนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไป
หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างผสมกลมกลืน และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่
หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ความท้าทายที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี
บุคลากรที่ทำงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อเท่าทันโลกด้วย
ตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เป็น ยุทธศาสตร์ห นึ่งในแผนแม่บ ทฯ และภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ก ำหนดแนวทางการดำเนินงาน
โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เป็นกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจด้านแรงงานสู่ประชากรวัยทำงานทุกคนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง
เป็นธรรม และเท่าเทียม อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล
2.8 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง การบริหารจัดการด้านแรงงานเป็นงานที่มีความสำคัญและท้าทาย จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี โครงสร้างประชากร วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 กระทบต่อเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมทั้งส่งผลต่อแรงงงานและโลกของการทำงาน (ภาคการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงภาคการท่ องเที่ยว)
เป็นสัญญาณของการเติบโตที่หยุดชะงักในตลาดแรงงานและแรงงานนอกระบบ โดยการขับเคลื่อนนโยบาย
MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภ าคแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
ให้เกิดความอยู่ดีมีสุข
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ในการขับเคลื่อนนโยบาย “MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564”
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน 13 ข้อ นโยบายที่สำคัญ 10 ข้อ และกลไกขับเคลื่อน 5 ข้อ ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน 13 ข้อ 4 แนวทาง ประกอบด้วย
1.1 แนวทางที่ 1 เยียวยาความเจ็บปวดที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะ SMEs และ
ประชาชนตกงาน 4 ข้อ ดังนี้
1) มาตรการชดเชยรายได้แก่ลู กจ้างของสถานประกอบการที่ ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
2) มาตรการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้นายจ้างและผู้ประกันตน
3) มาตรการช่ว ยเหลื อผู้ ป ระกอบกิจการที่ กู้ยื มเงิน กองทุน พัฒ นาฝี มื อแรงงาน
โดยปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%)
4) มาตรการเชิงลุกให้ลูกจ้างที่ว่างงานได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็ว
1.2 แนวทางที่ 2 แก้ปัญหาต่าง ๆ ในแนวทางที่ต้องยั่ งยืน (เศรษฐกิจยั่งยืน) และที่สำคัญ
ช่ ว ยเหลือ ตรงกลุ่ มเป้า หมายที่ ไ ด้รับ ผลกระทบ กลุ่ ม ที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ จริง และกลุ่ ม เปราะบาง
โดยกลไกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) 3 ข้อ ดังนี้
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1) มาตรการสนับสนุนการจ้างงาน เพื่อคนว่างงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโควิด
2) มาตรการเร่งรัดการออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ เพื่อรองรับแรงงานนอกระบบทุกคน
3) มาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ
1.3 แนวทางที่ 3 สร้างแรงงานจูงใจให้ธุรกิจต่าง ๆ ยังคงจ้างงานต่อไป และใช้วิกฤติเป็นโอกาส
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ 3 ข้อ ดังนี้
1) มาตรการยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Productive Labour)
2) มาตรการสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างการจ้างงาน
3) มาตรการส่งเสริมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน
1.4 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ รัฐ (หน่วยงานของรัฐ) ให้มีแผนการจ้างงาน
คนรุ่นใหม่ และผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีงานทำ 3 ข้อ ดังนี้
1) มาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
2) JOB EXPO THAILAND
(1) ไทยมีงานทำ ล้านงาน เพื่อล้านคน
(2) รวมไทยสร้างชาติไม่ทิ้งกัน
3) Platform ไทยมีงานทำ.com
2. นโยบายสำคัญ การจัดระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ตามนโยบายสำคัญ ประกอบด้วย 10 ข้อ
2.1 มาตรการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
2.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อมุ่งสู่ Tier 1 (นำข้อเสนอแนะ
ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 5 ข้อ จาก 16 ข้อ)
2.3 มาตรการถอดรายการสินค้าออกจากรายการที่ถูกขึ้นบัญชีการใช้แรงงานเด็กหรือ
แรงงานบังคับ (List of Goods Produced by Child Labor or Force Labor : TVPRA List)
2.4 มาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบ
2.5 มาตรการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
2.6 มาตรการเร่งรัดการดำเนินการให้ส อดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล
2.7 มาตรการบริห ารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) เพื่อให้มีการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อำนวยความสะดวก
ในการตรวจลงตราและอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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2.8 มาตรการ Safety & Healthy Thailand
2.9 มาตรการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
2.10 มาตรการสนับสนุนส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ ให้มีงานทำ
3. กลไกขับเคลื่อน 5 ข้อ ประกอบด้วย
3.1 จัดตั้งศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ
3.2 มาตรการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล
3.3 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
เพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ โดยการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถตอบสนองได้ตรงกับ
ความต้องการ ทั้งอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
3.4 การบริหารจัดการแนวนโยบายเชิงรุก
3.5 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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บทที่ 3
กระทรวงแรงงาน
3.1 โครงสร้างการบริหารราชการ
กระทรวงแรงงาน
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 25645 หมด 15 มาตรา 34 กำหนดให้
กระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีงานทำและราชการอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหรือ
ส่วนราชการที่สังกัด กระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน มีโครงสร้างการบริหารราชการ ดังรูปที่ 3-1 ทั้งนี้
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2654) กระทรวงแรงงานกำหนดวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจกระทรวงแรงงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ (Mission)
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงแรงงาน

รูปที่ 3-1 โครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงแรงงาน 1

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันนสังคม อนึ่ง ยังมีหน่วยงานของรัฐ
ในรูปแบบองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วย ชื่อว่า สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

______________________________
1 ที่มา: ประยุกต์จาก http://www.mol.go.th
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน 2
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง
เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ศึกษา วิเคราะห์ จำทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัด

กระทรวง
(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(7) ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัย
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
(9) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
(10) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และเรื่ องราวร้องทุกข์
ที่อยู่ในอำนาจของกระทรวง
(11) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ราชการบริหารส่วนกลาง
(1)
(2)
(3)
(4)

กองกลาง
กองกฎหมาย
กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

______________________________
2 ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา, 22 กรกฎาคม 2559, กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักตรวจและประเมินผล
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
(15) สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
ราชการบริการส่วนภูมิภาค
สำนักงานแรงงานจังหวัด

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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กรมการจัดหางาน 3
กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา
วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนา
และส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและความถนัด และไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนิน การตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วย
การทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน และเป็นศูนย์ทะเบียน
ข้อมูลตลาดแรงงาน
(3) พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ มาตรการ และวิ ธ ี ก ารด้ า นการจั ด หางาน จั ด ทำและประสาน
แผนการปฏิบัติงานของกรมให้ส อดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้ง
กำหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
(4) ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ส่วนราชการกรมการจัดหางาน ดังต่อไปนี้
ราชการบริหารส่วนกลาง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

สำนักงานเลขานุการกรม
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
กองนิติการ
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

______________________________
3 ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา, 22 กรกฎาคม 2559, กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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(9)
(10)
(11)
(16)
(17)
(18)

กองส่งเสริมการมีงานทำ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (15) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ราชการบริหารส่วนกลางประจำภูมิภาค
(1) ด่านตรวจคนหางาน
(2) ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศั กยภาพ
ของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพ
ของผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และควบคุมกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วย การจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงานและการทดสอบฝีมือแรงงาน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ
ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(3) จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาระบบการรับรองความรู้
ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
(4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนากำลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสื อ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
เกี่ยวกับ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

______________________________
4 ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา, 22 กรกฎาคม 2559, กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
ประกอบกับ หน่วยงานที่มีการจัดตั้งเป็นการภายใน ปีงบประมาณ 2561

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังต่อไปนี้
ราชการบริหารส่วนกลาง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

สำนักงานเลขานุการกรม
กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองแผนงานและสารสนเทศ
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในราชการบริหารส่วนกลาง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
กองสื่อสารองค์กร
กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 - 25
หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ราชการบริหารอื่น ๆ
(1) กลุ่มกฎหมาย
(2) กลุม่ ตรวจสอบภายใน
(3) กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การแรงงาน
สัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก
มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาแรงงาน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้มีอ ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดและพั ฒ นามาตรฐานแรงงาน รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม กำกั บ ดู แ ลให้ ก ารรั บ รอง
สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล
(2) คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย
กำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) ดำเนิน การตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(4) พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในกำกับของรัฐ
(5) ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน
(6) ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(7) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน
(8) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำแผนงาน และ
ประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

______________________________
5 ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา, 22 กรกฎาคม 2559, กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปนี้
ราชการบริหารส่วนกลาง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

สำนักงานเลขานุการกรม
กองคุ้มครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
กองความปลอดภัยแรงงาน
กองนิติการ
กองบริหารการคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองสวัสดิการแรงงาน
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ราชการบริหารส่วนกลางประจำภูมิภาค
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน 12 เขต/จังหวัด

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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สำนักงานประกันสังคม 6
สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
(2) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(3) บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
(4) คุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
(5) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้ง ประสาน
แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม ดังต่อไปนี้
ราชการบริหารส่วนกลาง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(13)
(25)
(26)

สำนักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กองคลัง
กองนโยบายและแผนงาน
กองบริหารการเงินและการบัญชี
กองบริหารการลงทุน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- (12) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 - 5 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
- (24) สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 12
สำนักเงินสมทบ
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

______________________________
6 ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา, 22 กรกฎาคม 2559, กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

สำนักตรวจสอบ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักสิทธิประโยชน์
สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(1) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
(2) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
ราชการบริหารส่วนกลางประจำภูมิภาค
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 - 5

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
หรือ สสปท. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เกิดขึ้นภายใต้หลักการ
ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ตามนัยในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(2) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
(3) ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(4) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
(5) พัฒ นาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
(6) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้ง การผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สำนักบริหารกลาง
สำนักยุทธศาสตร์
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักบริการวิชาการ
สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
หน่วยตรวจสอบภายใน

______________________________
7 ตามมติคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ที่มา: สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน). โครงสร้างองค์กร (ออนไลน์).
สืบค้นจาก https://www.tosh.or.th/ (15 ธันวาคม 2563)
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกให้เข้ากับยุคสมัย
ในปัจจุบันว่า “ดิจิทัล” โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกอันมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภัยคุกคาม
(S-Strength W-Weakness O-Opportunity T-Threat) ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่าง แพร่หลาย
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร และ
ความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล
เพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง
ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงาน และทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ)
รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ และผลการดำเนินกลยุทธ์
ก่อนหน้านี้ด้วย โดยการพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
• จุดแข็งขององค์กร (S-Strength)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน องค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายใน
องค์กรที่เป็น ข้ อได้เปรีย บหรือ จุดเด่น ขององค์ กร ที่ควรนำมาใช้ในการพัฒ นาองค์ ก รได้
และควรดำรงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
• จุดอ่อนขององค์กร (W-Weakness)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายใน
องค์กรที่เป็นจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป
อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาส และภัยคุกคาม
ทางการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งใน และระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ
ของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัล
อันเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
• โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunity)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรว่า ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กร และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้
มาเสริมสร้างให้องค์กรเข้มแข็งขึ้นได้
• ภัยคุกคามทางสภาพแวดล้อม (T-Threat)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรว่า ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี
ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าว
ตัว แปรสถานการณ์ที่เป็น ปัจจัยภายในซึ่งมีผ ลต่อการทำงาน จุดแข็ง (S-Strength) จุดอ่อน
(W-Weakness) และตัวแปรสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลต่อการทำงาน โอกาส (O-Opportunity)
ภัยคุกคาม (T-Threat) สรุปได้ดังรูปที่ 3-2

รูปที่ 3-2 ตัวแปรสถานการ์ที่มผี ลต่อการทำงาน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ผลของการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก จะเป็นข้อมูลตั้งต้น
ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ใช้วิธีใช้เทคนิคการจับคู่ (SWOT Matching)
จากตัวแปรที่ได้ทำการทบทวนเรียบร้อยแล้ว โดยการนำตัวแปรดังกล่าวใส่ใน TOWS Matrix เพื่อทำการจับคู่
ให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ดังรูปที่ 3-3 (ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจะ
กล่าวลำดับถัดไป)

รูปที่ 3-3 การกำหนดยุทธศาสตร์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จุดแข็ง (S-Strength)
การบริหารจัดการ / นโยบาย
S1 ให้ความสำคัญในการลงทุนเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือดิจิทัล เพื่อดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน และรองรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ระบบงานสารสนเทศ / ข้อมูล
S2 มีระบบงานสารสนเทศที่รองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง
ให้บริการแก่บุคลากรภายในกระทรวง
S3 มีระบบงานสารสนเทศที่รองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่หลากหลาย และครอบคลุม
ทุกความต้องการทุกช่วงวัย

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

3-16

S4 กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานราชการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานมาก ตั้งแต่ช่วงวัยเริ่มต้น
ทำงานจนถึงวัยเกษียณ อีกทั้ง สามารถเรียกขอข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน
ตามภารกิจจากผู้ประกอบการได้
โครงสร้างองค์กร
S5 กระทรวงแรงงาน สามารถผลักดัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านสำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานแรงงาน
ในต่างประเทศ
บุคลากร
S6 บุคลากรกระทรวงแรงงานมี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เ ฉพาะด้ า น
มีการสร้างสมความรู้ อีกทั้ง มีกระบวนการเรียนรู้ในระดับองค์กร (Organizational
Learning: OL) และการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
สำหรับการฝึกการเรียนรู้ให้เกิดทักษะ ความชำนาญรองรับการดำเนินงานตามภารกิจ
ความร่วมมือ / หน่วยงานพันธมิตร
S7 กระทรวงแรงงาน มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร ทำให้การดำเนินงาน
ด้านดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไร้ตะเข็บรอยต่อ ตัวอย่างเช่น กระทรวงมหาดไทย
มีการเปิดข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ให้หน่วยงานราชการสามารถเข้าถึง และใช้ข้อมูลได้
อย่างเป็นปัจจุบัน
S8 หากมีความจำเป็น กระทรวงแรงงานสามารถใช้กลไกลเชิงนโยบายโดยอาศัยอำนาจรัฐฯ
เพื่อการบังคับใช้ (Enforcement) ความร่วมมือเบื้องต้นให้เกิดขึ้นได้

จุดอ่อน (W-Weakness)
ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
W1 ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลผู้รับบริการ หรือข้อมูล
แรงงานต่างด้าว รวมทั้งข้อมูลที่นำเสนอในสื่อ Social Media เช่น Facebook อาจจะ
ไม่สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา
จากอัตราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate) ยังมีอยู่น้อย

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ระบบงานสารสนเทศ
W2 มีระบบงานสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน
แต่ ควรยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของระบบ ความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งาน
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
W3 บุคลากรด้ า นเทคโนโลยี ข องหน่ว ยงานในสัง กั ด กระทรวงแรงงานมี จ ำนวนจำกั ด
แต่ภาระงานที่ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อบุคลากรของหน่วยงานที่สังกัดมีสัดส่วน
ไม่ตำ่ กว่า 100 คน
บุคลากรผู้ใช้งานระบบ
W4 จำนวนบุคลากรในส่วนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน มีอัตราไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
รวมถึงบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
ข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน และคลังข้อมูลกลางของศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ รวมถึง
ความรู้ด้านดิจิทัลเบื้องต้น และแม้จะแก้ปัญหาด้วยการจัดอบรม แต่การอบรมที่ส่วนกลาง
เป็นไปอย่างลำบากเนื่องจากการเดินทางที่เป็นอุปสรรค
ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)
W5 ผู้บริหารยังให้ความสนใจด้านไอที หรือดิจิทัลได้ไม่เต็มที่ ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม รวมถึงการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ จากผู้บริหารลงมาถึงผู้ปฏิบัติยังไม่ชัดเจน
งบประมาณที่ลงมาด้านไอทีมีอยู่อย่างจำกัด แต่ปริมาณงานที่เข้ามีเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปด้วยความลำบาก และควรมีการตั้งคณะกรรมการ
ดิจิทัลมาเพื่อพิจารณาว่าระบบหรือโครงการใดมีความสำคัญหรือเร่งด่วน หรือสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน จะได้สามารถดำเนินการตามลำดับก่อนหรือหลัง

โอกาส (O-Opportunity)
การเมือง
O1 สถานการณ์ทางการเมืองมีความผ่อนคลายมากขึ้น มีเสถียรภาพ ทำให้สามารถผลักดัน
ขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐมีความคล่องตัว

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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เทคโนโลยี / ข้อมูล
O2 เทคโนโลยีและเครื่องมือในกระแสหลัก มีความหลากหลาย ราคามีแนวโน้มที่ถูกมากขึ้น
สามารถนำมาประยุก ต์ใ ช้ใ นการปฏิบั ติง านเพื่ อ เพิ่ม ช่ อ งทางการสื่อ สาร อำนวย
ความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภ าพการทำงานได้มากขึ้น เช่น
Mobile, Social Media/Network, BI, Analytics, Cloud Computing เป็นต้น
O3 ข้อมูลจากภายนอกมีปริมาณมหาศาล ส่งผลให้กระทรวงแรงงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างกว้างขวาง
การบริหารจัดการ / นโยบาย
O4 นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง สนับสนุนการนำดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ ได้แก่ การเร่งรัดปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐานสากล
การเร่งรัดในการบู รณาการ และจัดทำข้อมูลกลางของหน่วยงานภาครัฐ การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
O5 หน่วยงานที่ผลักดัน ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ มีนโยบายและบทบาท
ที่ชัดเจนในการสนับสนุนการดำเนินงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ระบบบริการ
เครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government
Information Network: GIN) ระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) ตลอดจน
นโยบายเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data) ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
และเปิดโอกาสให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่จำกัด ทั้งที่เป็นข้อมูลที่หน่วยงาน
ภาครัฐเปิดเผย และข้อมูลภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
O6 นโยบายในการขยายการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ส่ ง ผลให้ ส ามารถ
ดำเนินงานเชิงรุก และใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวในการยกระดับการให้บริการ
ประชาชน การจัดเก็บข้อมูลแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรฐานข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมาย
O7 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นกรอบ และแนวทาง การพัฒนา
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุก ภาคส่ ว นดำเนิน การไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น ทำงานร่ ว มกัน
แบบบูรณาการ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
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ประชาชน
O8 ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารดิ จิทั ล (Digital Service) ของกระทรวงแรงงาน
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เปิดกว้าง ทำให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการ
ทางดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
สังคม / ประชาคม
O9 ปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) เกิดขึ้นอย่างมากมาย และขยายวงกว้างใน
หลากหลายสาขา (Business Domain) จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่กระทรวงแรงงาน
จะนำมาเป็นพันธมิตรในการทำงานร่วมกัน เพื่อขยายช่องทางในการให้บริการ ตลอดจน
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ภัยคุกคาม (T-Threat)
การเมือง
T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งผันแปรตามเสถียรภาพของ
รัฐบาลส่งผลให้ระบบสารสนเทศที่ท ำการส่งผ่าน Digital Document ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน มีความผันผวน และจำเป็นต้องถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ Work
Flow ซึ่งถูก Reengineering ด้วยมาตรฐานข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมาย
T2 ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
พ.ศ. 2540 ในกรณีที่กระทรวงแรงงาน เคยทำการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
ส่งผลให้กระทรวงแรงงานจำเป็นต้องทำการออกแบบกระบวนงาน และโครงสร้าง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในมิติของ นโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ข้อมูล
T3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวแรงงานนอกระบบเป็นลักษณะไม่มีโครงสร้าง และไม่สามารถ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล รวมทั้งข้อมูลแรงงานนอกระบบที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งในลักษณะ
ที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายของประเทศดังกล่าว ส่งผลต่อการนำข้อมูล มาใช้
ประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน
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ประชาชน
T4 ประชาชนมีความคาดหวังในการเข้าถึ งสารสนเทศของกระทรวงแรงงาน รวมถึง
การประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในการใช้งาน
ดิจิทัล อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีความจำเป็นต้องพัฒ นา
ระบบสารสนเทศที่มีความสามารถในการรองรับต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ในการให้บริการ
แก่ประชาชน โดยคำนึงถึงการประมวลผลบนแพลตฟอร์ม (Platform) ที่มีความหลากหลาย
และปรับปรุงเข้าสู่เวอร์ชันใหม่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความหลากหลายของผู้ใช้ทั้งในแง่มุม
ของช่วงวัย และความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี ตลอดจนความต้องการที่หลากหลาย
อาทิ ต้องการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการ หรือต้องการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบอัตโนมัติ
สังคม / ประชาคม
T5 การเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานผ่านช่องทางดิจิทัล มีขีดจำกัดสำหรับบางกลุ่ม
ของประชาการที่ ค วามแตกต่ า งของเชื้ อ ชาติ หลากหลายภาษา และวั ฒ นธรรม
ของกลุ่มแรงงานในประเทศ อีกทั้งกลุ่มประชากรผู้สูงวัยที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทำให้กระทรวงแรงงานต้องคำนึงถึงการให้บริการดิจิทัล
ตลอดการดำเนินการทางธุรกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ของกลุ่มประชากรดังกล่าว ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการลงทุน
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บทที่ 4
กรอบทิศทางการพัฒนาดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)

วิสัยทัศน์
เป็นแพลตฟอร์ม (Platform)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานไทย
(Toward Digital Platform
for Thailand Manpower Development)

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางบริหารประเทศเพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
สนับสนุนการให้บริการต่อประชาชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานภายในกระทรวงแรงงานในยุคดิจิทัล
ผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนการส่งมอบคุณค่าแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงแรงงาน
5. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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เป้าประสงค์แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2563 - 2565
เพื่อให้การดำเนินการด้านดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน มีทิศทางที่ชัดเจน จึงได้กำหนดเป้าประสงค์
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังต่อไปนี้
1. กระทรวงแรงงานเป็นที่ยอมรับในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของ
การดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย
2. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อประสานงานและทำธุรกรรมกับกระทรวงแรงงาน
3. เกิดบริการใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. มีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการกิจกรรมและกระบวนการภายในของกระทรวงแรงงาน
ที่นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Citizen Experience Transformation
เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน เพื่อการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Digital Service Delivery Transformation
ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัลสู่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3

Culture Transformation
การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4

Internal Process Transformation
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 Citizen Experience Transformation
เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน เพื่อการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล

Citizen Experience Transformation เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลี่ยนแปลทางดิจิทัล การพัฒนาทางด้านดิจิทัล
ของกระทรวงจะมีประชาชนผู้ใช้บริ การเป็น ศูนย์ ก ลาง
ของการพัฒนา Citizen Experience Transformation
ประกอบไปด้วย การพัฒนาและเสริมสร้าง (Enhancing)
ประสบการณ์ของประชาชนที่ได้รับจากทุกช่องทางการให้บริการ สรรค์สร้างการให้บริการในรูปแบบที่สร้างความ
พึงพอใจตอบโจทย์ทางด้าน ทรัพยากรมนุษย์ เข้าถึงเข้าใจ (Engaging) ความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเมื่อประชาชน
เปลี่ยนผ่านช่วงวัย เพื่อนำเสนอการบริการที่ตรงต่อความต้องการตามย่างก้าวชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติ (Evolving) การให้บริการภาครัฐที่สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยน มุ่งสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Digital Service Delivery Transformation
ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัลสู่ประชาชน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการต่าง ๆ แก่ภาคประชาชน
โดยควรให้ ค วามสำคั ญ สู ง สุ ด กั บ การตอบโจทย์ และ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ (Citizen
Driven) เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีว ิตและความต้อ งการ
ของผู้ใช้บริการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลาง
กระแสดิจิทัล ในการนี้ต้องพยายามทำเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่เปลี่ ยน
แนวความคิดของบุคลากรที่ให้มอง ผู้รับบริการเป็นตัวตั้ง แล้วนำกระบวนการดำเนินการแบบใหม่ ๆ มาปรับใช้
ในการให้บริการ โดยรูปแบบการส่งมอบการบริการนี้ ควรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 Culture Transformation
การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล

การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล (Culture
Transformation) ประกอบด้ ว ยกรอบแนวความคิ ด
ทั้ง 6 มิติ ดังนี้ การสร้างและส่งมอบคุณค่า (Value Creation)
การทำงานร่วมกัน (Collaboration) การแบ่งปัน (Sharing)
มี ค วามคล่ อ งตั ว (Agility) ใช้ ข ้ อ มู ล ขั บ เคลื่ อ น (Data
Driven) และความโปร่งใส (Transparency)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Internal Process Transformation
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย

การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบ
การทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์
ในการทำงานเน้นการคิดริเ ริ่ม สร้างสรรค์ (Creativity)
มีการทำงานร่วมกันที่หลอมรวมกันเสมือน เป็นองค์กรเดียว
ที่ท ำงานด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว
โปร่งใส สู่การเป็น MOL One Government มีการดิจิไทซ์กระบวนงาน (Process Digitization) และจัดการ
ปรับ เปลี่ย นมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล (Digitization-Digitalization) สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูล ที่มีอยู่ทั้ ง หมด
ในองค์กรเชิงสังเคราะห์สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Analytical Organization) ได้อย่างชาญฉลาด
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และ
บริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ อันนำไปสู่เป็นผู้นำด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานราชการประเทศไทย
ทั้งการบริหารจัดการรัฐและบริการประชาชน พัฒนากำลังคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ให้มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากรภายใน
กระทรวงแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูง
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manpower and Digital Literacy) รองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานในกลุ่มประเทศประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) และการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ขั้นตอนการพัฒนาดิจิทัล
การพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)
ประกอบด้วย 4 ขั้น เพื่อมุ่งสู่การ “เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานไทย” (Toward
Digital Platform for Thailand Manpower Development) ดังนี้
1. การวางรากฐานเพื่อการพัฒนาสู่ดิจิทัล (Digital Foundation)
2. พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Ready)
3. การแปลงรูปกระทรวงแรงงานสู่การประยุกต์ใช้ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ (Digital Transformed)
4. กระทรวงแรงงานเป็นแพลตฟอร์มด้านแรงงาน (Digital Platform) ที่สนับสนุนการพัฒ นา
แรงงานไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาดิจิทัลจักกล่าวในบทถัดไป

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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สอดคล้องระดับยุทธศาสตร์
ความสอดคล้องระดับยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)

ยุทธศาสตร์

4
Internal Process
Transformation

Culture
Transformation

Digital Service
Delivery
Transformation

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1
Citizen Experience
Transformation

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงาน
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ยุทธศาสตร์
2
3

1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

✓

✓

2

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

✓

✓

3

สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

✓

4

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

✓

5

พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

6

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
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ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2563 - 2565)
4
Internal Process
Transformation

Culture
Transformation

Digital Service
Delivery
Transformation

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

1
Citizen Experience
Transformation

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ยุทธศาสตร์
2
3

เป้าหมาย

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการ
รวมถึง ข้อมูลดิจิทัลสำคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ
1 โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตาม
✓
ความจำเป็น ทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)
และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูล
2 ขนาดใหญ่ (Big data) สำหรับการตัดสินใจ
การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการกำกับ
ติดตาม ประเมินผล
ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้
3 อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่
แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และเป็นพลวัตในยุคชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal)

✓

✓

ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและ
4 ไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐ
ด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
มีระบบการพัฒนากำลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตและ
1 การคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

✓

✓

✓

✓
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ความสอดคล้องระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)

ยุทธศาสตร์

1
2
3
4

ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

4

✓

✓

✓

✓
✓

✓

Internal Process
Transformation

✓

Culture
Transformation

Digital Service
Delivery
Transformation

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 - 2565

1
Citizen Experience
Transformation

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงาน
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ยุทธศาสตร์
2
3

✓
✓
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(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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บทที่ 5
รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Citizen Experience Transformation
เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน เพื่อการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1) รูปแบบการให้บริการได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากเพิ่มขึ้น
2) ความพึงพอใจจากปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับและผู้ให้การบริการ
3) ต้นแบบศูนย์แปลงรูปประสบการณ์ผสานบริการทั้งแบบดิจิทัลและสัมผัสแห่งมนุษย์
4) ต้นแบบการบริหารความรู้เชิงวิเคราะห์และระบบอัจฉริยะด้านทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัดการพัฒนา
1) จำนวนการบริการในรูปแบบดิจิทัลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในบริการดิจิทัลเกินกว่าร้อยละ 80
3) ความสำเร็จของการสร้างศูนย์แปลงรูปประสบการณ์ต้นแบบ
4) ความสำเร็จในการมีฐานข้อมูลผู้มารับการบริการ

กลยุทธ์ / มาตรการ
1) มุมมองนอกสู่ใน (Outside in) พัฒนาการบริการโดยมีประชาชนผู้รับบริการเป็น
ศูน ย์กลางของการออกแบบ (Citizen-Centricity) ทำความเข้าใจวิถีชีวิต รูปแบบ
การดำเนิน ชีวิต ศึกษาข้อมูล เชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองการรับรู้ เข้าใจใน
ความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไปเมื่อประชาชนเปลี่ยนผ่านช่วงวัย
(Walk of Life) เพื่อนำเสนอการบริการที่ตรงต่อความต้องการตามย่างก้าวชีวิตที่เปลี่ยนไป
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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2) บริการสู่ความผูกพัน (Engaging) สร้างความผูกพันระหว่างกระทรวงแรงงานในฐานะ
ผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับการบริการ ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถมาแทนที่
การให้บริการได้ (Irreplaceability) โดยการปฏิบัติอย่างน่าประทับใจ มีประสบการณ์
ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันลึกซึ้งสร้างประสบการณ์เป็นที่เสน่ห์ ผู้ใช้บริการ
ที่รู้สึกผูกพันมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะแนะนำคนรอบตัวให้มาใช้บริการของกระทรวงแรงงาน
เพิ่มขึ้น (Referral Influence)
3) ตอบสนองและเจาะจง (Personalizing) การให้บริการควรเน้นการบริการที่เป็น
รายบุคคลแบบเจาะจง มีการเก็บข้อมูลประชาชนผู้ใช้บริการ เพราะย่างก้าวชีวิตและ
ช่ว งวัย ที่ เปลี่ยนไป (Citizen Journey) ส่งผลต่อสนใจความหวังและความต้องการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกัน การแนะนำการบริการต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของชีวิต
ของแต่ละบุคคล นำเสนอการวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ทักษะแรงงาน และตลาดแรงงาน
เส้นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละบุคคล (Responsive Human Capital
development) ทั้งนี้ เกิดขึ้นได้เพราะการบริหารความรู้เชิงวิเคราะห์และระบบอัจฉริยะ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงแรงงาน (Human Capital Analytics)
4) ปฏิวัติประสบการณ์อย่างทั่วถึง (Physical Virtualizing) ด้วยการบูรณาการผสมผสาน
ช่องทางการให้บริการ (Physical) แบบดั้งเดิมทั้งที่เป็นสัมผัสแห่งมนุษย์ (Physical)
และแบบดิจิทัล (Digital) ด้วยหลากหลายช่องทางการบริการ (Omnichannel) ที่ทำให้
ทุกช่องทางเสมือนเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แนวคิดการสร้างประสบการณ์การใช้บริการ
แบบไร้ร อยต่อ (Seamless Experience) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการ

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1

2563

2564

2565

-

23,044,200

-

2. โครงการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ: Thailand
Overseas Employment
Administration)

1 2 3 4

15,519,700

-

15,161,500

30,681,200

กกจ.

3. พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ
จัดหางาน (Job Demand Open
Platform)

1 2 3 4

31,053,400

-

-

31,053,400

กกจ.

-

10,648,700

-

10,648,700

กกจ.

1 2 3

-

-

12,000,000

12,000,000

กกจ.

6. โครงการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ภาคความรู้)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Testing System)

1 2

21,507,000

-

-

21,507,000

กพร.

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึก
ยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มทักษะกำลัง
แรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

3 4

476,100

-

-

476,100

กพร.

1

257,000

-

-

257,000

กพร.

1. โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงาน
(MOL Service Center
System) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

4. ระบบเพื่อบริการจัดการโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐ
และเอกชน (Co Payment)
5. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล
แหล่งบริการจัดหางานอิสระ

8. โครงการจ้างปรับปรุงระบบ
สารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

งบประมาณ (บาท)

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
23,044,200 สป.รง.
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โครงการ/กิจกรรม

9. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย
ระบบบริหารการฝึกด้วย
คอมพิวเตอร์ (CMI) (ขยายผล)
10. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(ภาคความสามารถ)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11. โครงการจ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการลงทุน

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1 2 3

งบประมาณ (บาท)
2563

2564

2565

-

332,320

-

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
332,320
กพร.

1 2 3 4

-

2,927,800

-

2,927,800

กพร.

1

6,000,000

-

-

6,000,000

สปส.

285,000,000 120,000,000 445,000,000 850,000,000

12. โครงการปรับเปลี่ยนระบบงาน
ประกันสังคมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ
Web Application

สปส.

13. โครงการปรับปรุงระบบรับสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้
เป็นศูนย์

1

-

-

120,000

120,000

สสปท.

14. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานประชุม/อบรม/สัมมนา
เครือข่ายทางวิชาการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1

-

-

260,000

260,000

สสปท.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

359,813,200 156,953,020 472,541,500 989,307,720

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Digital Service Delivery Transformation
ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัลสู่ประชาชน

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1) กระทรวงแรงงานมี บริ การดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ม ี ประสิ ทธิ ภ าพ และตรงกั บความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
2) กระทรวงแรงงานมีบุคลากรที่มีความเข้าใจ และมีความสามารถในการตอบสนอง
ถึงความต้องการของผู้รับบริการดิจิทัลอย่างแท้จริง
3) กระทรวงแรงงานมีกระบวนการส่งมอบบริการด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน
และเป็นไปตามแนวทางของธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล

ตัวชี้วัดการพัฒนา
1) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจของการใช้บริการดิจิทัลมากกว่าร้อยละ 80
2) อัตราการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2564
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2565
3) มีบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 50 ในปี 2564
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2565
4) มีการนำวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในทุกส่วนราชการระดับกรม
ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานอย่างน้อย 1 โครงการภายในปี 2564

กลยุทธ์ / มาตรการ
1) ปรับเปลี่ยนแนวความคิด (People’s Mindset) ของบุคลากร เพื่อที่จะสามารถนำเสนอ
บริการด้านดิจิทัลที่ทันสมัย เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการขอ ง
ผู้ใช้บริการในโลกปัจจุบันที่มีพฤติกรรมการเข้ารับบริการเปลี่ยนไปจากเดิมมาก

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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2) ปรับปรุงกระบวนการทางาน (Process Improvement) ในด้านต่าง ๆ ของกระทรวง
ให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและตอบสนองความต้อ งการของผู้ใช้บริก ารดิจิทัล อย่างแท้จริง
ผ่ า นการให้ ค วามรู้ (Knowledge) และทั ก ษะ (Skills) เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น
ในการดำเนิ น งาน
3) นำธรรมมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance) มาปรับใช้กับองค์กร เพื่อให้มีบริการ
ที่มปี ระสิทธิภาพและมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อเป็นแนวทางในการบริการด้านดิจิทัลแก่ผู้รับบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาระบบตอบข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์แรงงานไทยไปต่างประเทศ
แบบอัตโนมัติ (Chatbot)
2. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
ตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่ม
เสี่ยงที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ

ความสอดคล้องกับ
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์
1
299,600
-

-

5,568,000

-

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
299,600
สป.รง.

5,568,000

กกจ.

20,448,500 20,448,500

กกจ.

3. พัฒนาระบบบริการด้านการออก
ใบอนุญาตจัดหางาน (DOE License)

1 3

-

-

4. โครงการจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการออก
เอกสารดิจิทัล

1 3

1,390,000

-

-

1,390,000

กพร.

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

1 2

833,800

612,585

833,800

2,280,185

กพร.

6. โครงการจ้างพัฒนาระบบออก
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน

1 3

-

495,300

-

495,300

กพร.

7. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือ
แรงงาน (Worldskill Thailand
Website)

1 3

-

1,495,000

-

1,495,000

กพร.

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
8. โครงการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมพัฒนา
1 3
ฝีมือแรงงาน

งบประมาณ (บาท)
2563

2564

2565

-

446,500

-

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
446,500
กพร.

9. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติ
การกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570)

1 3

-

-

500,000

500,000

กพร.

10. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสมาชิก เพื่อให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จผ่านระบบดิจิทัลตามภารกิจ
ของสถาบันฯ

1

600,000

-

-

600,000

สสปท.

11. การจ้างพัฒนาระบบจัดการการสัมมนา
วิชาการ งานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแห่งชาติ

1

150,000

-

-

150,000

สสปท.

12. การพัฒนาระบบนิทรรศการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เสมือนจริง

1

-

-

4,070,000 4,070,000

สสปท.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

3,273,400 8,617,385 25,852,300 37,743,085
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 Culture Transformation
การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่รองรับต่อการแปรรูปกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2) มีความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน
ในการบูรณาการกระบวนงานเพิ่มขึ้น
3) มีการแปรรูปกระบวนงานที่ข้ามผ่านขอบเขตกายภาพ (Physical) และ (Digital) เพิ่มขึ้น
4) มีวัฒนธรรมในการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงปริมาณเป็นฐานในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารเพิ่มขึ้น
5) บุคลากรมีค่านิยมในการทำงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

ตัวชี้วัดการพัฒนา
1) กระทรวงแรงงานจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่รองรับต่อการแปรรูปกระบวนการ
ทำงานเชิงดิจิทัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกระบวนงานทั้งหมดภายในปี 2564
2) กระทรวงแรงงานมีความร่วมมื อระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงแรงงานในการบูรณาการกระบวนงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1.8 เท่าของความร่วมมือ
ทั้งหมดจากปี 2559 ภายในปี 2564
3) กระทรวงแรงงานมีการแปรรูปกระบวนงานที่ข้ามผ่านขอบเขตแบบกายภาพ (Physical)
และดิจิทัล (Digital) อย่างน้อยร้อยละ 30 จากกระบวนงานทั้งหมดของกระทรวงแรงงาน
ภายในปี 2564
4) กระทรวงแรงงานมีผู้บริหารที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีภาวะความเป็นผู้นำเชิงดิจิทัล
อย่างน้อยกรมละ 1 ราย ภายในปี 2564
5) บุคลากรในกระทรวงแรงงานทุกรายยอมรับการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล ภายใน 2564

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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กลยุทธ์ / มาตรการ
1) สร้างผู้นำรุ่นใหม่ทางด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานในการแปรรูป
ทางดิจิทัล (Digital Transformation) ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมทางดิจิทัล (Digital Core
Value) และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2) การบูรณาการกระบวนงานข้ามสายงาน (Integrated Function) ในทั้งแง่มุมของกระบวนงาน
ข้อมูล และองค์ความรู้
3) การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน

แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกล
ผ่านเครือข่าย

ความสอดคล้อง
งบประมาณ (บาท)
กับเป้าหมาย
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์
3
20,544,000

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
20,544,000 สป.รง.

2. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
รองรับการดำเนินงานพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

1 2 3

5,050,000

-

-

5,050,000

กพร.

3. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล
และปรับปรุงคลังข้อมูล

2 3 4

18,800,000

-

-

18,800,000

กพร.

4. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุด
โปรแกรม

1

491,700

-

-

491,700

กพร.

5. โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

1

4,703,095 4,900,000 4,780,000 13,298,455

กพร.

ดำเนินการแล้ว
ภายในวงเงิน

3,815,360
6. โครงการซื้อโปรแกรมประชุมทางไกล
พร้อมอุปกรณ์

1 2 5

15,300

7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำนักงาน ระจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

1

-

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

14,700

14,700

44,700

กพร.

2,532,500

-

1,700,000

กพร.

ดำเนินการแล้ว
ภายในวงเงิน

1,700,000
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โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ภายนอก (EXTERNAL STORAGE)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1

งบประมาณ (บาท)
2563
-

2564

2565

2,300,000

-

ดำเนินการแล้ว
ภายในวงเงิน

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
2,099,000 กพร.

2,099,000

9. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

1

-

360,000

-

360,000

กพร.

10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมสำนักงาน

1

-

431,800

-

431,800

กพร.

11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย

1

-

-

2,000,000 2,000,000

กพร.

12. โครงการเช่าใช้บริการระบบ
Cloud Server รองรับระบบบริหาร
การฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI)

1

-

-

133,000

133,000

กพร.

13. การเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server

1

250,000

500,000

360,000

1,110,000

สสปท.

14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

1

160,000

290,000

880,000

1,330,000

สสปท.

15. การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตั้ง

1

30,000

-

-

30,000

สสปท.

16. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร
(ระบบ Back Office)

3

-

8,000,000

สสปท.

17. การเช่าและติดตั้งคู่สายวงจรเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1

-

240,000

240,000

480,000

สสปท.

18. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบุคลากรใหม่
และทดแทนเครื่องเดิม

1

-

-

170,000

170,000

สสปท.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

4,000,000 4,000,000

54,044,095 13,450,860 8,577,700 76,072,655
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 Internal Process Transformation
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย

เป้าหมายยุทธศาสตร์
1) กระทรวงแรงงานมีแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงบทบัญญัติด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ขั้นตอนกระบวนการทำงานส่งผลให้การดำเนินงานด้านดิจิทัลสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของกระทรวงแรงงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ก้าวสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government) อย่างสมบูรณ์
2) กระทรวงแรงงานมีกรอบแนวทางเพื่อดำเนินการ เพื่อการดิจิไทซ์กระบวนงาน (Process
Digitization) และจัดการปรับเปลี่ยนมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล (Digitization-Digitalization)
3) กระทรวงแรงงานมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Automation)
และปฏิร ูป การดำเนินงานสู่การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และบุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรเชิงสังเคราะห์
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Analytical Organization) ได้อย่างชาญฉลาด
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงาน กำลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology Startup) กลุ่มประชากรแรงงาน และประชาชนทั่ว ไป มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์บริการด้านแรงงานรูปแบบใหม่ และทักษะที่ประชากร
ยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมี ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมทุกปี
5) ประชาชน ธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการจากกระทรวงแรงงาน
มีความพึงพอใจในการรับบริการสูงขึ้น อันเนื่องมาจากความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ของกระทรวงแรงงาน
6) กระทรวงแรงงานมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงรัฐ บาลดิจิทัล
(Digital Government) และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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ตัวชี้วัดการพัฒนา
1) มีผลการศึกษาเพื่อการปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ขั้ น ตอนกระบวนการทำงาน ตลอดจนแนวทาง และข้ อ เสนอแนะในการยกระดับ
การพัฒนาบริการดิจิทัล (Digital Service) ของกระทรวงแรงงานตามผลการศึกษาฯ
อย่างน้อย 2 บริการ ภายในปี 2564
2) มีส ถาปัตยกรรมองค์ก ร (Enterprise Architecture: EA) ในภาพรวมของกระทรวง
แรงงาน ภายในปี 2562 และสถาปัตยกรรมองค์กรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ภายในปี 2565
3) มีระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Course: MOOC) และแพลตฟอร์ม
(Platform) ของกระทรวงแรงงานเพื่อการแลกเปลี่ยนและนำเข้าข้อมูลด้านแรงงาน
ภายในปี 2563 และส่ว นราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นำเข้าข้อมูลหลักสูตร
เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อย่างน้อยส่วนราชการละ 2 หลักสูตร ในปี 2565
4) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่ผ่านการอบรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60
ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของกระทรวงแรงงานที่ผ่านการอบรม คิดเป็นร้อยละ 40
ในปี 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2565
5) กำลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) กลุ่มประชากรแรงงาน
และประชาชนทั่ว ไป มีความพึงพอใจในหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ในระดับคะแนน
ร้อยละ 80 ของการอบรมในแต่ละครั้ง
6) มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายในปี 2565

กลยุทธ์ / มาตรการ
1) ศึกษา ทบทวนบทบัญญัติด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ขั้นตอนกระบวนงาน
ในรูปแบบดิจิทัล ตลอดจนปัจจัยและผลกระทบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้การดำเนินงานด้านดิจิทัลสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานได้
อย่างเต็มรูปแบบ
2) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) และการบริหาร
จัดการกระบวนงาน (Business Process Management) เพื่อให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
มีความคล่องตัว อีกทั้งยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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3) ดำเนินการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการดำเนินงานกระทรวงแรงงานสู่การดาเนินงานแบบ
อัจฉริยะ (Smart Operation) โดยการนำแนวทางการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture: EA) ขับเคลื่อนกระบวนการทางพันธกิจของกระทรวงแรงงาน
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์โดยอาศัยเทคโนโลยี
4) พัฒ นารูป แบบการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน (M-Learning) ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ผ่านสื่อดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามบริบทหรือสภาพแวดล้อม สัมพันธ์กับรูปแบบการทำงาน
การดำเนินชีวิต และวิธีการเรียนที่หลากหลาย อันนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
5) พัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัล (Digital Workforce) และกำลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology Startup) เพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล
เพื่อสร้างสรรค์บ ริการด้านแรงงานรูปแบบใหม่ ตลอดจนพัฒ นาทักษะที่ประชากร
ยุคดิจิทัลที่จำเป็นต้องมีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล (Digital Literacy)
6) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และ
บริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ

แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
รักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
อุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกล
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ความสอดคล้อง
งบประมาณ (บาท)
กับเป้าหมาย
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์
1 6
14,480,000 14,000,000 14,000,000

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
42,480,000 สป.รง.

2. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์
กระทรวงแรงงาน (ระบบ
อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต)

5

665,000

1,300,000

1,300,000

3,265,000

สป.รง.

3. โครงการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

6

26,525,800

25,000,000

26,525,800

78,051,600

สป.รง.

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

5-13

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
6

2563

2564

2565

-

7,000,000

-

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6

2,625,700

5,770,700

27,964,300

36,360,700

สป.รง.

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ

6

456,500

-

874,600

1,331,100

สป.รง.

7. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

6

177,600

487,000

248,100

912,700

สป.รง.

2 3 4 5

11,483,334

9,837,200

12,790,800

34,111,334

สป.รง.

9. การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการภายใน
(Back Office)

2 3

1,539,000

2,758,000

3,200,000

7,497,000

สป.รง.

10. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour
Big Data Analytics) เพื่อ
การพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ

1 2 3
4 5 6

44,630,000

-

1,997,400

46,627,400

สป.รง.

11. โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 3

-

11,172,700

-

11,172,700

สป.รง.

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2

-

-

3,030,000

3,030,000

สป.รง.

4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
ทางเครือข่าย

8. โครงการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

งบประมาณ (บาท)

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
7,000,000
สป.รง.

5-14

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
2 3

2563

2564

2565

-

-

16,263,800

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
16,263,800 สป.รง.

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 3 5

-

-

11,128,100

11,128,100

สป.รง.

15. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหาร
จัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
และการใช้ประโยชน์ข้อมูล
สู่การเป็น Provincial Big Data

4

277,000

-

-

277,000

สป.รง.

16. โครงการเสริมสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

4

-

260,000

2,415,200

2,675,200

สป.รง.

17. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกระทรวงแรงงานและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2566 – 2570)

2

-

-

373,600

373,600

สป.รง.

18. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่
เสื่อมสภาพการใช้งาน

4

8,470,000

-

43,684,000

52,154,000

กกจ.

19. โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ระยะที่ 2

2,620,000

-

-

2,620,000

กกจ.

20. โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านการจัดหางาน

-

16,443,400

-

16,443,400

กกจ.

21. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ
การใช้งาน พร้อมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า

-

390,000

-

390,000

กกจ.

13. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

งบประมาณ (บาท)
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โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1 2 3 4 6

2563

2564

2565

-

-

11,269,000

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
11,269,000
กกจ.

23. โครงการพัฒนาระบบงานควบคุม
ข้อมูลเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1 2 3 4 6

-

-

21,408,600

21,408,600

กกจ.

24. โครงการระบบบริหารและติดตาม
งบประมาณ

1 2 3 4 6

-

-

8,730,900

8,730,900

กกจ.

25. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้จัดการ
ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Online) ด้วย Application Zoom
Meeting (5 รุ่น)

3 4

92,700

-

-

92,700

กพร.

26. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร วิทยากรฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online)
ด้วย Application Zoom Meeting
(4 รุ่น)

4

135,255

-

-

135,255

กพร.

27. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกรองรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (2 รุ่น)

3 4

1,057,250

-

-

1,057,250

กพร.

28. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารการฝึกอบรม
แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม CMI
(จำนวน 10 รุ่น)

1 3 4

135,130

-

-

135,130

กพร.

29. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบ
คลังข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3 4 6

-

-

153,600

153,600

กพร.

30. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ดิจิทัล (มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
บุคลากรดิจิทัล)

3 4

-

-

3,000,000

3,000,000

กพร.

31. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3 4

-

-

40,800,000

40,800,000

กพร.

22. โครงการจัดซื้อระบบเฝ้าระวัง
ทรัพยากรระบบสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

งบประมาณ (บาท)

5-16

โครงการ/กิจกรรม
32. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อยกระดับการให้บริการ
ภาคประชาชนผ่านระบบ e-Service

ความสอดคล้อง
งบประมาณ (บาท)
กับเป้าหมาย
2563
2564
ยุทธศาสตร์
1 6
15,800,000
-

-

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
15,800,000
กสร.

2565

33. โครงการบูรณาการข้อมูลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
e-Service

1 6

-

11,616,300

-

11,616,300

กสร.

34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการคุ้มครองแรงงาน
และความปลอดภัยในการทำงาน

6

-

1,058,300

-

1,058,300

กสร.

35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศในการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยี Container

1 6

-

-

32,000,000

32,000,000

กสร.

36. โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่ผ่าน
GISTDA Portal

1 4 6

-

-

21,059,000

21,059,000

กสร.

37. งานกำหนดนโยบายวางแผนและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดระบบ
คอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลและอุปกรณ์

1

38. โครงการดำเนินการจัดทำมาตฐาน
ห้อง Data center
สู่ระบบ ISO 27001
(เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562
ผูกพัน 36 เดือน
วงเงินทั้งสิ้น 2,750,000 บาท)
39. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
Enterprise Architecture (EA)
ของสำนักงานประกันสังคม
40. โครงการพัฒนาระบบจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ
Web Application
41. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี 2563
42. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ประกันสังคม กรณีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
โรคโควิด 19

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

590,040,900 458,052,500 421,846,550 1,469,939,950

สปส.

1,705,000

272,400

412,500

2,389,900

สปส.

10,000,000

-

-

10,000,000

สปส.

12,012,000

-

-

12,012,000

สปส.

3,225,500

-

-

3,225,500

สปส.

1,750,000

-

-

1,750,000

สปส.

5-17

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
6

2563

2564

2565

-

30,000,000

40,000,000

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
70,000,000
สปส.

44. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวัง
และรับมือภัยคุกคามความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ (SSO Security
Operation Center)
(ผูกพัน ปี 2564 – 2567
วงเงินทั้งสิ้น 238,914,000 บาท)

6

-

210,114,000

9,600,000

219,714,000

สปส.

45. โครงการบูรณาการคลังข้อมูล
บิก๊ ดาต้าองค์กรระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
(ผูกพัน ปี 2564 – 2565
วงเงินทั้งสิ้น 99,850,000 บาท)

6

-

49,925,000

49,925,000

99,850,000

สปส.

-

51,000,000

-

51,000,000

สปส.

43. โครงการจัดทำระบบเบิกจ่าย
ประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service)
กองทุนประกันสังคม
(ผูกพัน ปี 2564 – 2565
วงเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท)

46. โครงการเช่าระบบโครงข่าย ระบบ
สื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานประกันสังคม

งบประมาณ (บาท)

47. โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม
(เริ่มดำเนินการ เมษายน 2564
ผูกพัน 39 เดือน
วงเงินทั้งสิ้น 453,600,00 บาท)

6

-

75,600,000 151,200,000 226,800,000

สปส.

48. โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยในการรับส่ง
ข้อมูลแบบ Web Service เดิม

6

-

59,556,000

-

59,556,000

สปส.

49. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
(Firewall) เดิม

6

-

178,289,000

-

178,289,000

สปส.

50. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center
Infrastructure Management :
DCIM) จำนวน 2 ระบบ
พร้อมติดตั้งใช้งาน

6

-

40,000,000

-

40,000,000

สปส.

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
6

2563

2564

2565

-

56,254,500

-

รวม
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท)
56,254,500
สปส.

52. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN)
เพื่อทดแทนระบบเดิม

6

-

84,083,000

-

84,083,000

สปส.

53. โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกล
(Video Conference) เพื่อทดแทน
ระบบเดิม

6

-

61,577,000

-

61,577,000

สปส.

-

180,000,000

-

180,000,000

สปส.

51. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การให้บริการ (Queue)

54. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมระบบบริหารจัดการ

งบประมาณ (บาท)

55. โครงการพัฒนา ITIL และ
แผนการดำเนินงานต่อเนื่อง
ของระบบงานสารสนเทศ IT-BCP
(IT Business Continuity Plan)

1 2 3

-

-

25,000,000

25,000,000

สปส.

56. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

1 2 6

-

-

200,000,000 200,000,000

สปส.

57. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
สำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูล
ตามภารกิจหลักสถาบันฯ

6

-

2,000,000

-

2,000,000

สสปท.

58. โครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(ดำเนินการทุกปี
โดยเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ของบุคลากรในหน่วยงาน)

4

-

-

-

-

สสปท.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565

749,903,669 1,643,817,000 1,202,200,850 3,595,921,519
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บทที่ 6
ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่การปฏิบตั ิ
ปัจจัยความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 สู่การปฏิบัติ
ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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6.1 การขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง
จากการศึกษาของ MIT Center for Digital Business พบว่า ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความสำเร็จ
ในการปรั บ เปลี ่ ย นองค์ ก รด้ ว ยดิ จ ิ ท ั ล (Digital Transformation) จากด้ า นล่ า งผลั ก ดั น สู ่ ร ะดั บ นโยบาย
(Bottom Up) ทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะมาจากการขับเคลื่อนของผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้น ผู้บริหาร
สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการทำให้ทุกภาคส่วนเห็นภาพที่ชัดเจนของวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในระดับใดก็ตาม และสุดท้าย
ผู้บริหารระดับสูงควรจะต้องมีการติดตามการดำเนินปรับเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดผ่านกลไกที่นำเสนอในแผนฉบับนี้
พร้อมสนับสนุนและให้คำแนะนำในกรณีที่มีอุปสรรคระหว่างการปรับเปลี่ยน

6.2 ความร่วมมือของทุกส่วนราชการ
สร้างความร่วมมือของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 สู่การปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย แนวทาง สนับสนุน
กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยเสนอให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการ/ คณะทำงาน เพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงานสู่การปฏิบัติ (Steering Committee)” ที่มีผู้แทนทั้งจากทุก
ส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาควิชาการ และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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6.3 เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลกระทรวงแรงงาน
• ความตระหนักรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อม
เข้าร่วมในการผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องกับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของกระทรวงแรงงานในทุกส่วนราชการ
ระดับกรม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อความร่วมมือในการดำเนินการ ผลักดัน ขับเคลื่อน
ติดตามประเมินผลอย่างรอบด้าน
• ส่งเสริม ผลักดัน ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้ง
ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก
• สร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์การพัฒนา มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามดิจิทัลของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในองค์กร
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

6.4 การเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน (Partnership)
ปัจจุบันองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่จะทำเฉพาะสิ่งที่เป็นสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของ
องค์กรเท่านั้น ดังนั้น กระทรวงแรงงานควรจะพิจารณาแนวทางในความร่วมมือจากภาคเอกชนและสนับสนุน
ให้เอกชนดำเนินการ หากภาคเอกชนนั้นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตาม
ความร่วมมือกับเอกชนจะต้องทำภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ หรือเสนอปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์
หากเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่าและส่งผลเชิงบวกต่อประชาชน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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6.5 ความร่วมมือหน่วยงานภายนอก
ให้ความรู้ ความเข้าใจในทิศทางความต้องการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายนอก เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนขยายความร่วมมือ/ร่วมลงทุนกับพันธมิตร
หรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ บริการนวัตกรรม
ด้านแรงงาน ทั้งนี้ ควรขยายช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม (e-Participation) แสดงความคิดเห็น ร่วมออกแบบ
ร่วมบริหาร และร่วมตรวจประเมินผล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานโดยความต้องการ
ของประชาชน (Citizen Driven) หรือผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

6.6 การพัฒนาคน
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานและการดำรงชีวิต
(Digital Manpower and Digital Literacy) ร่วมกับสถาบันการศึกษา สำนักงาน ก.พ. สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน บุคลากร
ของกระทรวงแรงงาน และบุคลากรทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจน กำลังคนในธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) กลุ่มประชากรแรงงาน และประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ยกระดับขีดความสามารถในยุคดิจิทัลที่เหมาะสม อันส่งผลต่อการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 – 2565 ในมิติที่เกี่ยวกับบุคลกร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในทุก ๆ มิติของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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6.7 ทบทวนอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทั ลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นประจำทุกปี
เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดจน ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565
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