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1. คำนำ
กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ การคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อให้การ
บริการมีคุณภาพ จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบดิจิทัลที่ดี ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มี
จัดทำแผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจั ดหางาน ระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) โดยคำนึงถึงความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 พ.ศ.2560 – 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั ้ ง แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดิ จ ิ ท ั ล กระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
นอกจากนี้ยังเน้ นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาค เพื่อให้การ
จัดทำยุทธศาสตร์สำหรับแผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะที่ 2 ปี (พ.ศ.2564 – 2565)
เป็นแผนที่ม ีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาการทำงานและการ
บริการได้อย่างมีคุณภาพ
แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะที่ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ฉบับนี้ จึง
มุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถ
ใช้งานร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ม ีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันที่สะดวกต่อผู้ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการการรับบริการภาครัฐของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบตามอำนาจหน้า ที่ข อง
กรมการจัดหางานต่อไป
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2. บริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมการจัดหางาน
2.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ
แรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 25801
โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่ นคง มีเป้าหมายการพั ฒ นา คือ ประเทศชาติม ั ่ น คง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
1

สำนักงานเลขานุก ารของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ). กรุงเทพ
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พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้ม ีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒ นาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แ ก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองย้อนกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ นำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบ ทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒ นาโครงสร้ าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ และ (๓) “สร้า งคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุ นจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้ างงาน
ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกิ น ดีอยู่ ดี
ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1) การเกษตรสร้างมูลค่า
2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ อนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะ
สูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนั ดของ
ตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ย นแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑
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4)
5)
6)
7)

การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญในการดึงเอาภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุม ชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน การเสริม สร้างความเข้มแข็ง
ของชุม ชนในการจั ดการตนเอง และการเตรีย มความพร้ อมของประชากรไทยทั้ งในมิ ติส ุข ภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ ทั น ต่อ การเปลี ่ย นแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การนำนวั ต กรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่า งสะดวก รวดเร็วและโปร่ง ใส ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่
1) ภาครัฐที่ย ึดประชาชนเป็ น ศู นย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่า ง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อ มโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี ส่ว นร่ วม
ในการพัฒนาประเทศ
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
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6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบั ติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
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2.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) โดยได้น้อมนำหลั ก
“ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มาเป็ น ปรั ช ญาในการพัฒ นาประเทศต่ อ เนื ่อ งจากแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ ๙–๑๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบน
พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ว น
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์แ ละทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของ
แผนฯ เพื ่ อ มุ ่ ง สู ่ “ความมั ่ น คง มั ่ ง คั ่ ง และยั ่ ง ยื น ” โดยแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีเป้าหมายดังต่อไปนี้
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4) ทุ น ทางธรรมชาติแ ละคุณ ภาพสิ ่ งแวดล้อ มสามารถสนั บสนุ น การเติ บโตที ่ เป็น มิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
5) มี ค วามมั ่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยื น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติม ิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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ภาพที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 122
สำหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุ ท ธศาส ตร์ ท ี ่ ๑ : การเส ริ ม ส ร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์
เพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ย นให้ ค นในสั ง คมไทยมี ค ่ า นิ ย มตามบรรทั ด ฐานที ่ ด ี ท างสั ง คม เตรี ย มคนในสั ง คมไทย
ให้ ม ี ท ัก ษะในการดำรงชี วิ ต สำหรับ โลกศตวรรษที่ ๒๑ ส่ ง เสริ ม ให้ค นไทยมี สุ ขภาวะที ่ ดี ต ลอดช่ วงชีวิต
และเสริม สร้างสถาบันทางสังคมให้ม ีความเข้ม แข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ โดยมีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๓ วั ยแรงงานมี ความรู้ และทั กษะเป็ นไปตามความต้ องการของตลาดแรงงาน
และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
- ตั ว ชี ้ ว ั ด ๕ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ร ั บ การรับ รองคุ ณ วุ ฒ ิว ิ ชาชี พและผู ้ผ ่า นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น
๒.๔ ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทำและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ
- ตัวชี้วัด ๗ การมีงานทำของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ๓ : การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั ่ ง ยื น
มีวัตถุประสงค์สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่ง ยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กั บ
เศรษฐกิจรายสาขา โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
2

ดัดแปลงจาก Infographic. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.
มิถุนายน 2560
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- ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
- ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
- ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย
IMD เลื ่ อ นขึ ้ น ไปอย ู ่ ใ นกลุ ่ ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที ่ ไ ด้ รั บ
การจัดอันดับทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่ งยื น มี
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ เ พื่ อ ป ก ป้ อ ง ส ถ า บ ั น พ ร ะ ม ห า ก ษ ั ต ร ิ ย ์ แ ล ะ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ภ า ย ใน
รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ สร้างความ
พร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการ
ป้ องก ั นและแก้ ไขสถานการณ์ ท ี ่ เ กิ ดจากภ ั ยค ุ ก คามท ั ้ ง ภั ยทางทหารและภ ั ยค ุ ก คามอ ื ่ น ๆ
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั ่ น คงกั บ มิ ต รประเทศในการสนั บ สนุ น การรั ก ษาความสงบสุ ข
และผลประโยชน์ของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรั พ ย ากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มให้ ม ี ค วามเป็ น เอกภาพ โดย มี เ ป้ า หมาย และตั ว ชี ้ วั ด
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม ประเทศ
สมาชิกอาเซีย น มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่ างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
- ตัวชี้วัด ๔.๒ จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง
- ตัวชี้วัด ๔.๓ จำนวนเหตุการณ์การกระทำผิดกฎหมายทางทะเลลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของประเทศ และพัฒนาระบบ
และกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่ว นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
- ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
- ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ จัดทำโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับ
สองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
- ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลาง ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า
อยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
- ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
- ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น
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2.3. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24
มกราคม 2560 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องและ/หรือสนับสนุนภารกิจงานของกรมการจัดหางาน ดังนี้
หมวด 1 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายและ
แนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสำหรับ ประยุก ต์ใ ช้
งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(๖) การส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่ น
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึ งบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
หมวด ๔ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“กองทุนพัฒ นาดิจิ ทัล เพื ่อเศรษฐกิจ และสัง คม” เป็นกองทุน ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ภายในใต้ก ารดูแ ลของ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย เกี่ยวกับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย
มาตรา ๒๖ เงินของกองทุน ให้ใ ช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั งคม
ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อ การให้ บ ริการ
สาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการ
ภาคเอกชน (๒) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชนหรือบุคคลทั่ วไปในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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หมวด ๕ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มาตรา ๓๕ สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล มีอำนาจหน้าที่ใ นการช่วยเหลือสนับสนุนงานด้ า นการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปนี้
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ย วกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล
มาตรา ๔๑ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิ ทัลจั ดทำขึ้น
ตามมาตรา ๓๕ (๑) ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และอย่างน้อยต้องกำหนดเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๔) แนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
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2.4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘0)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ จัดเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ ๑ Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมดิจิทัล ใช้ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
ระยะที่ ๒ Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทย มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ใช้ระยะเวลา 5 ปี
ระยะที ่ ๓ Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยก้ า วสู ่ ด ิ จ ิ ท ั ล ไทยแลนด์
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัล ได้อย่างเต็มศักยภาพ ใช้ระยะเวลา 10 ปี
ระยะที่ ๔ Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน ใช้ระยะเวลา 20 ปี
ดังนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนด ตามแนว
การพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะ โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : เข้าถึง
พร้อมใช้ จ่ายได้
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ๒ ขั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล : ขั บ เคลื ่ อ น New S-Curve
เพิ่มศักยภาพสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์ อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ ว
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว
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ภาพที่ 3 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี3
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว
ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงาน สร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน
ยุทธศาสตร์ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่น ในการ
ลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย

3

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). กรุงเทพ
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ภาพที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4
ทั้งนี้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น มี 5 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ย วข้องกับ
กรมการจัดหางาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ
โดยอาศัย เทคโนโลยี ดิ จิทั ลเพื ่อให้ ภาคธุ รกิ จสามารถลดต้ นทุ น การผลิ ตสิ น ค้าและบริก าร พร้อมกับเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ ในระยะยาว ภายใต้
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดั บและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอั ต ราการจ้ าง
งานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีแผนงาน ได้แก่
1) เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการทำธุ รกิ จ ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า
2) เพิ ่ ม โอกาสทางอาชี พ เกษตรและการค้ า ขายสิ น ค้ า ของชุ ม ชนผ่ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพั ฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). กรุงเทพ
4
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3) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพื่อให้เป็นฟั นเฟื อ งสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
4) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการพัฒนาประเทศ
ไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลง
ข้อมูลองค์ความรู้ของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชน มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะ
ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแผนงาน ได้แก่
1) สร้างโอกาสและความเท่าเทีย มในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ห่างไกล
2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัล ที่เปิดกว้างและ
เสรี
3) สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรีย นรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึ งได้อย่าง
สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
4) เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียน และประชาชน
แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทั ล มาใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่ างมี แ บบแผน
และเป็นระบบจนพัฒนาสู่ การเป็น รัฐบาลดิ จิทัล โดยสมบูรณ์ ปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้ น ตอนการ
ให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐ ที่มี
ธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการ ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้ อมูล อั ต โนมั ติ
การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล และความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม
และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความสำคัญ กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล โดยมี
แผนงาน ได้แก่
1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ (Citizen Driven)
2) ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
3) สนับสนุนให้ม ีการเปิ ดเผยข้ อมูลที ่เป็ นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทำงานของรัฐ (Open Government) เพื่อนำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
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4) พัฒนาแพลตฟอร์ม บริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การสร้างและพั ฒ นา
บุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ
อาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และทุกสาขาอาชีพ ให้ม ีความรู้ความสามารถและความเชี่ย วชาญตามระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุ คเศรษฐกิจและสัง คมที่
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยมีแผนงาน ได้แก่
1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐและ
เอกชนทุกสาขาอาชีพ
2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ท ำงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐ ในการ
อำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน โดยจะครอบคลุม เรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้ม ครองความเป็น
ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber security) โดยมีแ ผนงาน
ได้แก่
1) จั ด ให้ ม ีร ะบบนิเ วศที่ เ หมาะสมต่อ การดำเนิ น ธุร กิจ และการปรับ ปรุง คุ ณภาพชี วิต ของ
ประชาชนโดยสร้างความมั่น คงปลอดภัย ในการใช้งานเทคโนโลยีดิ จิทัล ด้วยการก ำหนด
มาตรฐาน กฎ ระเบียบและกติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมั ย สอดคล้องต่อ
พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์
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2.5. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ในการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 – 2580) นั้น จึง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561 – 2565) ขึ้นเพื่อให้เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานในระยะสั้น โดยแปลงจากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว ่า ด้วยการพั ฒ นาดิจ ิทัล เพื่อเศรษฐกิ จและสัง คม
และมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล
ได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยแผนปฎิบัติการนี้จะเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่ว น
ทั ้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี กระทรวงดิจ ิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแกนกลาง
ทั้งในมิติภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda based) มิติเชิงพื้นที่ (Area based) และมิติการบริหารจัดการและพั ฒนา
นวัตกรรมการบริการ (Innovation based) โดยแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) มีประเด็นขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ การพั ฒ นาดิจ ิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสัง คมที่
เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน ดังต่อไปนี้
2.5.1. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ๕ ประเด็นขับเคลื่อน
- การพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)
- การเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพและผลิ ตภาพการผลิ ตด้ วยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital Manufacturing)
สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry 4.0)
- การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture)
- การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
- การส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิ ทัลคอนเทนต์ (Digital Technology
and Content Industries)
2.5.2. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ๓ ประเด็นขับเคลื่อน
- การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community)
- การพั ฒนาการศึ กษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชี ว ิตด้ วยเทคโนโลยี ด ิจ ิ ท ัล (Digital Learning &
Knowledge)
- การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health)
2.5.3. ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล: ๒ ประเด็นขับเคลื่อน
- การย กระดั บ บริ กา รภ าค รั ฐ ( Government Transformation For Government
Services)
- ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For Government
Management)
2.5.4. ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: ๒ ประเด็นขับเคลื่อน
- การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
- ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law & Regulation)
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2.5.5. ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: ๑ ประเด็นขับเคลื่อน
- การพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And Digital Literacy)

ภาพที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม: ประเด็นขับเคลื่อน 5

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). กรุงเทพ
5
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2.6. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อน “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม” ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื ่อ มุ่ งหวังที่ จะยกระดับ การพั ฒ นาดิ จิ ทัลของกระทรวงแรงงานสู่ การเป็ น “แพลตฟอร์ ม
(Platform) เพื่อสนับสนุ นการพั ฒ นาแรงงานไทย (Toward Digital Platform for Thailand Manpower
Development)” โดยการส่งเสริม และสนับสนุนตามแนวทางการบริหารประเทศที่มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ,
สนับสนุนการให้บริการต่อประชาชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล , ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินงานภายในกระทรวงแรงงานในยุคดิจิทัล, ผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ย น
การส่งมอบคุณค่าแก่ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย ของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
เชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ โดยแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 1 เรี ย นรู ้ พ ฤติ ก รรมประชาชน เพื ่ อ การปรั บ เปลี ่ ย นบริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล Citizen
Experience Transformation
กลยุทธ์ / มาตรการ
1) มุมมองนอกสู่ใน (Outside in) พัฒนาการบริการ โดยมีประชาชนผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง
ของออกแบบ (Citizen-Centricity)
2) บริการสู่ความผูกพั น (Engaging) สร้างความผูกพันระหว่างกระทรวงแรงงานในฐานะผู้
ให้บริการและประชาชนผู้รับการบริการ ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถมาแทนที่
การให้บริการได้ (Irreplaceability)
3) ตอบสนองและเจาะจง (Personalizing) การให้บริการควรเน้นการบริการที่เป็นรายบุคคล
แบบเจาะจง มีการเก็บข้อมูลประชาชนผู้ใช้บริการ เพราะย่างก้าวชีวิต และช่วงวัย ที่ไป
(Citizen Journey) ส่งผลต่อความสนใจความหวังและความต้องการ ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ที่
แตกต่างกัน
4) ปฏิวัติประสบการณ์ อย่า งทั ่วถึง (Physical Virtualizing) ด้วยการบู ร ณาการผสมผสาน
ช่องทางการให้บริการ (Physical) แบบดั่งเดิมทั้งที่เป็นสัมผัสแห่งมนุษย์ (Physical) และแบบ
ดิจิทัล (Digital) ด้วยหลากหลายช่องทางการบริการ(Omni channel) ที่ทำให้ทุกช่องทาง
เสมือนเป็นหนึ่งเดียว
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 2 ยกระดั บ การส่ ง มอบบริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล สู ่ ป ระชาชน Digital Service Delivery
Transformation
กลยุทธ์ / มาตรการ
1) ปรับเปลี่ย นแนวความคิด (People’s Mindset) ของบุคลากร เพื่อที่จะสามารถนำเสนอ
บริการด้านดิจิทัลที่ทันสมัย เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
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2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงาน (Process Improvement) ในด้ า นต่ า ง ๆ ของกระทรวง
ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการดิจิทัลอย่างแท้จริง
3) นำธรรมมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance) มาปรับใช้กับองค์กร เพื่อให้ม ีบริการ
ประสิทธิภาพและมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล Culture Transformation
กลยุทธ์ / มาตรการ
1) สร้างผู้นำรุ่นใหม่ทางด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานในการแปรรูป ทาง
ดิจิทัล (Digital Transformation) ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมทางดิจิทัล (Digital Core Value) และ
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2) การบู ร ณาการกระบวนงานข้ า มสายงาน (Integrated Function) ในทั ้ ง แง่ ม ุ ม ของ
กระบวนงาน ข้อมูล และองค์ความรู้
3) การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 4 การพั ฒ นาองค์ ก ารให้ ม ี ข ี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย Internal Process
Transformation
กลยุทธ์ / มาตรการ
1) ศึกษา ทบทวนบทบัญญัติด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ขั้นตอน กระบวนงานใน
รูปแบบดิจิทัล ตลอดจนปัจจัยและผลกระทบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน
2) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) และการบริหาร
จัดการกระบวนงาน (Business Process Management)
3) ดำเนินการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการดำเนินงานกระทรวงแรงงานสู่การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart
Operation) โดย การนำแนวทางการจั ด การสถาปั ต ย กรรมองค์ ก ร (Enterprise
Architecture: EA) ขับเคลื่อนกระบวนการทางพันธกิจของกระทรวงแรงงาน
4) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน (M-Learning) ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ อดิ จิทัลได้ ทุก
ที่ ทุกเวลา ตามบริบทหรือสภาพแวดล้อม สัม พันธ์กับรูปแบบการทำงาน การดำเนินชีวิต
และวิธีการเรียนที่หลากหลาย
5) พัฒนากำลังคนทางด้ านดิ จิ ทัล (Digital Workforce) และกำลังคนในธุ รกิ จเทคโนโลยีด ิ จ ิ ทั ล
(Digital Technology Startup)
6) ยกระดับโครงสร้างพื้ นฐานเพื่อ การเชื่ อมโยงรั ฐบาลดิ จิทัล (Digital Government) และ
บริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ
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2.7. แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพือ่
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัม ฤทธิ์ตามภารกิจของกรมการจัดหางานอย่าง มีประสิทธิภาพ โดย
แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) นี้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น
ด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงานทุกช่วงวัย
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานทำมีประสิทธิภาพ คนหางานมีการประกอบอาชี พอย่า ง
มั่นคง และยั่งยืน ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของตนเอง มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้รับ
ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด
กลยุทธ์
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

ส่งเสริมคนหางานให้มีงานทำ
คุ้มครองคนหางานตามที่กฎหมายกำหนด
พัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารข้อมูลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน
ในยุค 4.0
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยี 4.0 บูรณา
การการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารและการบริการกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลให้สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นมีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน
3. การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีป ระสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอย่า งมีประสิทธิภาพ (ธรรมาภิบ าล
หมายถึง หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า)
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริหารทรัพยากรบุคคลมีเพียงพอ และมีสมรรถนะให้เป็นมืออาชีพ
พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
บริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการบริหารตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมเครือข่ายจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบให้ม ีความสอดคล้อง กับความ
ต้องการจ้างงาน เพื่อลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัดการดำเนินการเชิงรุกตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
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2.8. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดทำขึ้นเนื่องด้วยธุรกรรมในปัจ จุบั น
มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ย นวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็ก ทรอนิกส์ ซึ่งมี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความ
แตกต่างจากวิธีการทำธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้ต้อ งมี การรองรับ
สถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทำเป็ นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ
การรับรองวิ ธี การส่ งและรับ ข้ อมู ลอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ การใช้ล ายมือ ชื ่อ อิเล็ กทรอนิ กส์ ตลอดจนการรับ ฟั ง
พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ให้ น่ าเชื่ อถือ
และมีผลในกฎหมายเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 นั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มาตรา 35 คำขอ การอนุญาต การจดทะเบีย น คำสั่งทางปกครอง การชำระเงิน การประกาศ หรือ
การดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทำในรูปของข้อ มูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้นำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและ
ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายในเรื่องนั้ น
กำหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ หรือ
ให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดในบางกรณี ด้วยก็ได้
ในการออกพระราชกฤษฏีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกำหนดให้ผู้ประกอบธุร กิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้ รับใบอนุญาต แล้วแต่
กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้นำบทบัญญัติในหมวด 3 และบทกำหนดโทษ ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศขึ้นเนื่องจาก
ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่อง ตราประทับอิเล็กทรอนิ กส์
ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถระบุถึงตัวผู้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่ ต้องมีการประทับตรา ในหนังสือเป็นสำคัญ รวมทั้งยังไม่มี
บทบัญญัติที่กำหนดให้สามารถนำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออก ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนต้นฉบับหรื อให้
เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ และโดยที่ได้ม ีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และกำหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ย วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบกับปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานธุร การเพื่อ
ทำหน้าที่กำกับดูแล จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศขึ้นเนื่องจาก
ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ม ีข้อจำกัดหรื ออุปสรรคบางประการ ในการบังคับใช้
กฎหมาย ประกอบกับการทำสัญญาในรูปแบบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีแ นวโน้ม ที่จะเกิ ดขึ้ น ระหว่ าง
คู่สัญญาที่อยู่คนละประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อให้กฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั ้ ง ปรั บ ปรุ ง กลไกในการกำกั บดู แ ลการประกอบธุร กิ จ บริการเกี่ยวกั บธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 16 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
“เมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งแล้ว ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญอาจพิ จารณา
นำหลักเกณฑ์ ใ นเรื่องใดที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การดำเนินการในส่ว นที่
เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีข องศาลหรือในการวินิจฉัยชี้ขาดพิพาท แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมกับหน้าที่และอำนาจของตนตามกฎหมายได้ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่ม เติม ด้วย ทั้งนี้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศขึ้นเนื่ องจากการ
ยืนยันตัวตนของบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะขอรับ
บริการจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใดๆ จะต้องทำการพิ สูจน์แ ละยืนยันตัวตนโดยการแสดงตนต่อ ผู้
ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ สมควรกำหนดให้บุคคล
สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุม ดูแ ล
ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ตามมาตรา 3/1 ระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

2.9. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ประกาศขึ้นเนื่องจาก ในปัจจุบัน
การให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการ
โดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีผลกระทบ ต่อความมั่นคงของรัฐ และความ
สงบเรีย บร้อยภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัย คุกคามทางไซเบอร์ได้อย่าง
ทันท่วงที จึงได้ม ีการกำหนดภารกิจหรือบริการที่มีความสำคัญ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้ง
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการประสาน
การปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความ
มั่นคงอย่างร้ายแรงตลอดจนกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์
เพื่อให้เกิดการป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่
1) คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) มีหน้าที่ และอำนาจ
ตามมาตรา 9 ได้แ ก่ เสนอนโยบายและแผนว่า ด้วยการรั กษาความมั่ นคงปลอดภัย ไซเบอร์
กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริม พัฒนาระบบการให้บริการ
เกี่ย วกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับ
ทักษะความรู้แ ละความเชี่ย วชาญในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ประสานความร่วมมื อกับหน่วยงานอื่ น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2) คณะกรรมการกำกับ ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) มีหน้าที่แ ละอำนาจตาม
มาตรา 13 ได้แก่ ดูแลและดำเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง กำกับ
ดูแ ลการดำเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กำหนดแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำหนดหน้าที่ของ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ กำหนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์
3) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของคณะกรรมการ และ กกม.
หมวด 3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส่วนที่ 1 นโยบายและแผน
มาตรา ๔๒ นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ต้องมีเป้าหมายและ
แนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
(๒) การสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์
(๓) การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซ
เบอร์
(๖) การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
(๗) การสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๘) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรา ๔๓ เมื่อได้ประกาศนโยบายและแผนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับ
ดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศตามที่กำหนดไว้ในแผนว่าด้วยการรักษาความมั่ นคง
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ปลอดภัยไซเบอร์ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว ในการจัดทำนโยบายและแผนตามวรรค
หนึ่ง ให้สำนักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับ
ดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๔ ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุม หรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศจัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย
ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
มาตรา ๔๕ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
ทางสารสนเทศ มีหน้าที่ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศไม่อาจดำเนินการหรือ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สำนักงานอาจให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร หรือเทคโนโลยีแก่หน่วยงานนั้นตามที่ร้อ งขอ
ได้
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ใ นการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับบริห ารและ
ระดับปฏิบัติการ เพื่อประสานงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไปยังสำนักงาน
ส่วนที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการมี อำนาจประกาศกำหนดลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้ บริ การใน
ด้านดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
(๑) ด้านความมั่นคงของรัฐ
(๒) ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ
(๓) ด้านการเงินการธนาคาร
(๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
(๕) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
(๖) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
(๗) ด้านสาธารณสุข
(๘) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเพิ่มเติม
มาตรา ๕๒ ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศแจ้งรายชื่อและข้อมูล การติดต่อของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ไปยัง สำนักงาน หน่วยงานควบคุม หรือ
กำกับดูแลของตน
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มาตรา ๕๓ เมื่อได้รับคำร้องเรียน หาก กกม. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุดังกล่าวและอาจทำให้เกิดภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ให้ กกม. ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพื่อใช้อำนาจในทาง
บริ ห าร สั ่ ง การไปยั งหน่ว ยงานของรัฐ หรื อ หน่ วยงานโครงสร้ างพื ้น ฐานสำคั ญทาง
สารสนเทศนั้นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
มาตรา ๕๔ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้า นการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้ม ีการตรวจสอบ ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศนั้น ได้จัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามวรรคหนึ่ง
แล้ว แต่ กกม. เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพื่อใช้อำนาจในทาง
บริ ห าร สั่ ง การไปยัง หน่ ว ยงานของรั ฐหรือ หน่ว ยงานโครงสร้า งพื้ น ฐานสำคัญ ทาง
สารสนเทศนั้นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
มาตรา ๕๖ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ต้องกำหนดให้มีกลไกหรือขั้น ตอนเพื่อ
การเฝ้าระวังภัย คุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ย วกับความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ที่เกี่ย วข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของตน
มาตรา ๕๗ เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบของหน่วยงานโครงสร้ าง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ รายงานต่อสำนักงานและหน่ว ยงาน
ควบคุมหรือกำกับดูแล
ส่วนที่ 4 การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัย คุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศ ให้ดำเนินการ
ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ย งจากภัยคุ กคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น และแจ้งไปยังสำนักงาน และหน่วยงานควบคุม หรือ
กำกับดูแลของตนโดยเร็ว
มาตรา ๕๙ เมื่อหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลได้รับแจ้งเหตุ ให้หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล ร่วมกับ
หน่วยงานตามมาตรา ๕๐ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบเกี่ย วกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์
มาตรา ๖๐ การพิจารณาเพื่อใช้อำนาจในการป้องกันภัย คุกคามทางไซเบอร์ คณะกรรมการ จะกำหนด
ลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็นสามระดับ ได้แก่ ระดับไม่ร้ายแรง ระดับร้ายแรง และระดับวิกฤติ
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ม ีความจำเป็นเพื่อการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ ให้ กกม. มี คำสั่งให้หน่ วยงานของรัฐให้ข ้อมูล สนับสนุนบุค ลากรในสัง กั ด หรือใช้เครื ่อ งมื อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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2.10. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิ ด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือ ความเสีย หาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดั งกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสีย หายต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม จึงควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
นั้น ได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจัก รนี้ใ ห้ใช้
บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ใ นราชอาณาจักร
โดยการดำเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อเป็นกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
(๑) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการชำระเงินของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจัก ร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้มี 2 ส่วน ได้แก่
1) คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามหมวด 1) มีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 12 ได้แ ก่
จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งเสริม และ
สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเกี่ย วกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออกประกาศหรือระเบียบ ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แ ก่ประชาชน ส่งเสริ ม
และสนับสนุนการวิจัย
2) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (ตามหมวด 4) มีวัตถุประสงค์เกี่ย วกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้ม ครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของประเทศ และมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการกำกับสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการ รวมทั้งจัดทำร่าง
แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งเสริมและสนั บสนุ น การ
วิจัย วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องbและความถูกต้องตามมาตรฐาน สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
ติดตามความเคลื่อนไหว ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของ
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รั ฐ และหน่ ว ยงานของเอกชน เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ กำหนดหลั ก สู ต ร
และฝึกอบรม ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การ ติดตามและประเมินผล
หมวด ๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น
มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่ว นบุ ค คลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แ ตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง
จะกระทำมิได้ เว้นแต่
(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่ อนเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว
๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้
ส่วนที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอีย ด วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วน
บุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลา ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เ ก็ บ
รวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความ
เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลในทำนอง
เดีย วกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เว้นแต่
(๕) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
(ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ย วกับ
การรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ หรือการคุ้ม ครอง
ทางสังคมซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจาเป็นในการปฏิบัติ ตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้ม ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ ๓ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๗ ห้ามมิใ ห้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ ได้รับ ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง
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จะต้องไม่ใ ช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุ คคลนั้น
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศประเทศ
ปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีม าตรฐานการคุ้มครองข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลที่
เพียงพอ
มาตรา ๒๙ ในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลหรื อ ผู ้ ป ระมวลผลข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลซึ่ งอยู ่ใน
ราชอาณาจักรได้กำหนดนโยบายในการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่ว นบุ ค คลไปยัง ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจ การหรือเครือ
ธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุ คคลดั งกล่าว
ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงาน การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่เป็นไปตาม
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวให้สามารถกระทำได้โดย
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๘
หมวด ๓ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ ตนซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่า นหรือ
ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ ห รือ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ วน
บุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้
มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการลบ หรือทำลาย
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
มาตรา ๓๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการตาม
มาตรา ๓๕ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดำเนินการตามคำร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกคำ
ร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้
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มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในกรณีที่
ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงาน
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา ๓๗ (๕) มิให้นามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลและสำนักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม
(๗) การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้านตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม มาตรา ๓๑ วรรคสาม มาตรา
๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
(๘) คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ (๑)
มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลตามคำสั่ง ที่ไ ด้รับ
จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
(๓) จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุ ค คลไว้ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๔๑ ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ ประมวลผลข้ อมูลส่ว นบุ คคลต้อ งจั ดให้ม ีเ จ้า หน้า ที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน
มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังนี้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ ควบคุม ข้อมูลส่ว นบุค คลหรื อ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
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หมวด ๕ การร้องเรียน
มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุค คลมีสิ ทธิ ร้องเรีย นในกรณี ที่ผ ู้ค วบคุม ข้อมูลส่ว นบุค คลหรือ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หมวด ๖ ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการใด ๆ ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลอั นเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติต ามบทบัญ ญั ติแ ห่งพระราชบัญญัติ นี้ท ำให้ เกิ ด ความเสียหายต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการดำเนินการนั้ น
จะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อหรื อไม่ ก็ ตาม เว้นแต่ผู้ควบคุม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า
(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
(๒) เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย
หมวด ๗ บทกำหนดโทษ
ส่วนที่ ๑ โทษอาญา
มาตรา ๗๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่ นเกิดความเสียหาย เสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘
อันเกี่ย วกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนที่ ๒ โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๒ มาตรา 83 มาตรา 84 ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต้องระวาง
โทษปรับทางปกครองสูงสุดไม่เกินห้าล้านบาท ขึ้นอยู่กับมาตราที่ฝ่าฝืน
มาตรา ๘๕ มาตรา 86 มาตรา 87 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต้อง
ระวางโทษปรับทางปกครองสูงสุดไม่เกินห้าล้านบาท ขึ้นอยู่กับมาตราที่ฝ่าฝืน
มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๘๙ ผู้ใ ดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แ จงข้อเท็จจริง ต้อง
ระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท
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2.11. วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ของ กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2565”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการมีงานทำ โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพ มีรายได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงาน
สู่ความสมดุล
5. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ค่านิยม “STRONG”
S = Service Mind: มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ
T = Team Work: การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
R = Response: ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว
O = Owner: มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
N = Network: สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
G = Goal: เพื่อเป้าหมายคือประชาชน
ภารกิจของหน่วยงาน
1. การบริการจัดหางานในประเทศ
เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว
ช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน โดยให้บริการกับประชาชน ทุกกลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่
นักเรีย น นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ ทหารก่อ นปลดประจำการ แรงงานที่ อยู ่บ นพื ้ น ที่ สู ง
ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เป็นต้น โดยมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
- การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ การจัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่และย่อย
- การให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน จัดหาตำแหน่งงานว่าง ณ หน่วยบริการของ
กรมการจัดหางาน
- การให้บริการจัดหางานเชิงรุกโดยรถ Mobile Unit
- การให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง
- การให้บริการจัดหางานทำงอินเตอร์เน็ตได้ที่ Website: http://smartjob.doe.go.th
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-

ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
การจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ คือ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และนักเรียน นักศึกษา
การอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ

2. การแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มี
ความรู้ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน โดยมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรีย น นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ การประสานงาน ในเรื่อง
แหล่งฝึกอาชีพ แนะนำเงินทุนภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ข้อมูลอาชีพ รวมถึงการจัดสาธิตและฝึกปฏิบัติ
อาชีพอิสระและให้ความรู้ด้านการประกอบการ
- จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการมีงานทำ โลกอาชีพ โลกการศึกษา โลกของข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน
- ผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ
- ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ โดยเป็นแหล่งสารสนเทศข้อมูลด้านอาชีพต่างๆ
- การจดทะเบีย นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
3. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เพื่อกำกับ ดูแ ล การพัฒนากระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนหางานและลูกจ้างที่ไปทำงานหรือฝึกงาน ในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
-

บริหารและบริการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
เป็นศูนย์ข้อมูลและทะเบียนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ฝึกอบรมและพัฒนาความพร้อมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ
ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
กำหนดแนวทางและส่งเสริมตลาดแรงงานต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

4. การคุ้มครองคนหางาน
เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากการหางานทำ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัท
จัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน และบุคคลที่ม ีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน รวมถึงการใช้ มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงที่เอารัดเอาเปรียบคนหางาน โดยมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
- การพิจารณา ตรวจสอบ คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน
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- การรับเรื่องและวินิจฉัย คำร้องทุกข์ของคนหางานเกี่ย วกับการจัดหางานพิจารณาดำเนินการ
ลงโทษทางทะเบียน และดำเนินคดีทางอาญากับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
- ตรวจสอบควบคุ ม การจั ด หางานในประเทศและต่ า งประเทศของผู ้ ร ั บ อนุ ญ าตจั ด หางาน
สืบเบาะแส ติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์การหลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้า
จัดหางานเถื่อน
- ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานของคนหางานหรื อ ลู ก จ้ า งที ่ จ ะเดิ น ทางไปทำงานหรื อ ฝึ ก งาน
ในต่างประเทศ ตรวจสอบและระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์จะลักลอบเดินทางไป
ทำงานในต่างประเทศ โดยไม่ผ่านขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
- ตรวจสอบควบคุม การทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งในการ
ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและขบวนการค้า
มนุษย์
- พิจารณาคำขอรับเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งการเบิก – จ่ายเงิน และ
นำส่งเงินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้ม ครองคนหางานและกฎหมายว่าด้ว ยการ
ทำงานของคนต่างด้าว
5. การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
เพื่อดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิ ด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด รวมถึงการคุบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้
ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว โดยมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
- พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ย นแปลงรายการในใบอนุญ าต
ทำงาน รับแจ้งเข้า – ออกจากการทำงานของคนต่างด้าว
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
- ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทำ
- ศึกษาวิจัยงานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ
- ปรับปรุงระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
- วางมาตรการจัดระบบเพื่อควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามาโดยถูกต้อ ง
ตามกฎหมาย
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
- จัดระบบการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ NGOs
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงานทุกช่วงวัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการ ให้บริการ
ประชาชนในยุค 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมการจัดหางาน
คณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางานด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• แบบสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการจัดหางาน โดยทำการส่งให้หน่วยงานทั้งหมดใน
สังกัดกรมการจัดหางาน ระหว่างวันที่ 17 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
• สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
• ประชุมระดมความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานทั้งหมดของกรมการจัดหางาน
ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3.1. ด้านระบบสารสนเทศและการให้บริการ
สภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลโดยรวมของกรมการจัดหางานเป็นการสร้างระบบตามพันธกิจของ
หน่วยงานย่อย ๆ ภายในกรมฯ หรือเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี้ว่า Silo-Oriented Architecture โดยแต่
ละระบบงานมีการออกแบบรวมถึงฐานข้อมูลที่แยกอิสระออกจากกัน
โดยระบบสารสนเทศที่ใช้งานตามภารกิจหลัก 5 ภารกิจของกรมการจัดหางานมีดังต่อไปนี้
1. บริการจัดหางานในประเทศ
1.1. ระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศ Smart Job Center
(https://smartjob.doe.go.th)
1.2. ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (https://empui.doe.go.th)
2. การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2.1. ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (http://employmentguide.doe.go.th)
3. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
3.1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(https://toea.doe.go.th)
4. การคุ้มครองคนหางาน
4.1. ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้ม ครองแรงงาน (https://tsip.doe.go.th)
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5. การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
5.1. ระบบสารสนเทศแรงงานต่ างด้ าว (ตท. 2) – อนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้ าว 3
สัญชาติ และระบบบันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าวตามาตรา 64 - อนุญาตการทำงานกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวมาตรา 64 (เช้าไป - เย็นกลับ)
5.2. ระบบโปรแกรมควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวออนไลน์ – อนุญาตการทำงานของคน
ต่างด้าว มาตรา 59
5.3. ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (E-Service) – แจ้ง เข้า – ออก การทำงาน ของคน
ต่างด้าวทุกกลุ่ม (ยกเว้น BOI)
5.4. ระบบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (E-Work Permit) – อนุญาตการทำงานแรงงาน
ต่างด้าว (ตามมติ ครม 20 สิงหาคม 2562)
5.5. ระบบ Single Window for Visa and Work permit – อนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
ส่งเสริมการลงทุน BOI
นอกจากนี้ยังมีระบบสนเทศที่ใช้งานในหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ดังนี้
6. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ทั้ง 2 ระบบใช้งานของสำนักงาน ก.พ.)
6.1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุ ค คลระดับกรม DPIS (Departmental Personnel
Information System) - บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างประจำ สามารถจัดเก็บข้อมูล แก้ไขข้อมูลบุคคล
6.2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS) และระบบทะเบีย น
ประวัติข้าราชการอิเล็ กทรอนิกส์ - บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับประวั ติข้า ราชการ
จัดเก็บข้อมูลบุคคล แก้ไขข้อมูลบุคคล
7. งานการเงินการคลัง (ระบบของกระทรวงการคลัง)
7.1. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ทั้งนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 ได้เริ่มมีการดำเนินการบูรณาการข้อมูลจากระบบต่าง ๆ
ทั้งจากภายในกรมฯ และหน่วยงานภายนอกกรม เพื่อนำมาประมวลผลภายใต้ โครงการ DOE Data
Center ตามภาพที่ 6 ระบบฐานข้อมูลกลาง (DOE Data Center)
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ภาพที่ 6 ระบบฐานข้อมูลกลาง (DOE Data Center)

3.2. ปัญหาและบทวิเคราะห์ปัญหา
จากการแบบสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการจัดหางาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
การประชุมระดมความคิดเห็นผู้จัดทำได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาหลักๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ดังนี้
1. ปัญหาความยุ่งยากในการใช้งานระบบ
ในระยะ 2 – 3 ปีที่ผ่านมาระบบต่าง ๆ ของกรมการจัดหางานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการโดย ในอดีตผู้รับบริการต้องเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับบริการ จากเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน
จัดหางานและเป็นเจ้าหน้าที่ข องกรมฯ เป็นผู้บันทึกข้อมูล เปลี่ยนเป็นการให้ผู้รับบริ การสามารถ
ทำรายการได้เองผ่าน website ซึ่งการพัฒนาระบบยังอ้างอิงกับวิธีปฏิบัติ ระเบียบ ข้อกฎหมาย
และตัวชี้วัด ในรูปแบบเดิม ทำให้การใช้งานระบบผู้รับบริการจำเป็นต้องกรอกรายละเอีย ดเป็ น
จำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน
หากต้ อ งการแก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า ว กรมการจั ด หางานจะต้ อ งเริ ่ ม ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย ให้มีความทันสมัย สอดคล้ องกับ
การให้ บ ริ ก ารแบบดิ จ ิท ัล ลดขึ ้ น ตอนที ่ ซ ้ ำซ้อ น หลั ง จากนั ้ น จึง นำมาสู่ การปรับ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้องกับการทำงาน
2. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
จากแบบสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการจัดหางานมีผู้ตอบแบบสำรวจมาแจ้ง
ปัญหาจากการใช้งานระบบมีการตอบสนองช้า หรือบางครั้งก็พ บว่าระบบหยุดทำงานโดยเฉพาะ
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ระบบที่ต้องมีการใช้งานพร้อมๆ กันในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้จากการประเมิ นเบื้อ งต้น
ระบบที่มีการแจ้งปัญหานี้เข้ามาจะเป็นระบบที่ใช้บริการเครื่องแม่ข่ายบนระบบคลาวด์กลาง
ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services: GDCC) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ใน
ช่วงเวลาที่ม ีปัญหาจะเป็นช่วงเวลาที่ม ีการใช่งานหนาแน่นจนขนาดของเครื่องแม่ข่ายที่ขอรับ
บริการไว้ไม่สามารถรองรับได้ ทั้งนี้อาจพิจารณาขอขยายขนาดเครื่องแม่ข่ายที่ข อรั บบริก ารจาก
GDCC เพิ่ม เติม หรือพิจารณาในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายของกรมการจัดหางานเพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการได้เอง
3. ปัญหาการขาดการเชื่อมโยงในการทำงานของระบบสารสนเทศ
สืบเนื่องจากการที่สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน เป็นแบบ
Silo-Oriented Architecture โดยมีการสร้างขึ้นใหม่ตามภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่การสร้างใหม่ไม่ได้มีการ
เชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้ว ทำให้เกิดการทำงานที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานในส่วนงานที่เกี่ย วข้อง
กันบนระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน
4. ปัญหาด้านข้อมูลไม่มีคุณภาพ และขาดเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล ในแต่ละระดับชั้น
เช่นเดียวกับปัญหาเรื่ องการขาดการเชื ่อมโยงของระบบสารสนเทศการที่กรมการจั ดหางาน
มีสถาปัตยกรรมแบบ Silo-Oriented Architecture ทำให้ข้อมูลต่างๆ มีการกระจายไปตามระบบย่อยๆ
ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการทราบข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าว จำเป็นต้องขอข้อมูล จากแต่ละ
ระบบงานตามประเภทของแรงงานต่างด้าว เพื่อรวบรวมสำหรับจัดทำรายงาน หรือบางครั้งข้ อมูลที่
จัดทำก็ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ จึงมีความไม่น่าเชื่อถือ รวมถึงการจัดทำข้อมูลต้องใช้เวลานาน ทำให้
ไม่ทันต่อความต้องการในการใช้งานรวมถึงไม่มีเครื่องมือสำหรับผู้บริหารที่จะดูข้อมูลในแต่ละ
ระดับชั้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการวางนโยบายต่าง ๆ อีกด้วย
กรมการจัดหางานได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้เริ่มโครงการระบบฐานข้อมูลกลาง DOE
Data Center เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลจะระบบงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด คลังข้อมูลที่จะ
สามารถนำข้อมูลมาประมวลผลและนำไปใช้งานได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามระบบดังกล่ าวยั งอยู่
ระหว่างดำเนินการพัฒนาและยังต้องรอดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อไป
5. การขาดการประชาสัมพันธ์ ในการให้ประชาชนใช้งานระบบ
เมื่อทำการประเมินจำนวนผู้ใช้งานระบบที่กรมการจัดหางานได้ให้บริการ ผ่าน Website
ต่าง ๆ พบว่าจำนวนผู้ใ ช้งานในแต่ละระบบมีจำนวนไม่มากเทียบกับจำนวนประชากรเป้ าหมาย
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่ทราบว่ามีระบบหรือบริการดังกล่าวในการให้บริการ จึงควรมี
การประชาสัม พันธ์บริการต่าง ๆ ให้ประชาชน ทั้งผู้หางานทำ และผู้ประกอบการที่ ต้องการ
คนทำงาน ทราบถึงบริการที่กรมการจั ดหางานมี ทั้งนี้ควรมุ่งเน้นที่การประชาสัม พั นธ์ผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ และ Social Network เช่น Google Search Engine, Facebook, LINE เป็นต้น
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4. แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
4.1. วิสัยทัศน์ (vision)

พัฒนากรมการจัดหางานสู่องค์กรดิจทิ ัล
เพื่อสนับสนุนการมีงานทำของคนทุกกลุ่ม

4.2. พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนากรมการจัดหางานสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
2. พัฒนาการให้บริการของกรมการจัดหางานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล
3. บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4.3. ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างขององค์กรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างบริการดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของกรมการ
จัดหางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับบริการ และบูรณาการข้อมู ล
โดยแผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางานระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) มีความสอดคล้องกับแผน
ในระดับต่าง ๆ ดังภาพที่ 7 ความสอดคล้องของแผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางานกับแผนในระดับ
ต่าง ๆ
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แผน
ปฎิบัติ
กรม

1 ปรับโครงสร้างขององค์กร
และพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับการเป็นองค์กร

2 พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อ
สร้างบริการดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
พันธกิจของกรมการจัดหางาน

2. ยกระดับการส่งมอบ
บริการดิจิทัลสู่
ประชาชน

๔.ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร

3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้
สอดคล้องกับบริการ และ
บูรณาการช้อมูล

๓.สร้างสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงเท่า
เทียมด้วยเทคโนโลยี

1.การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

4.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

3. การพัฒนาเพื่อการ
แปลงรูปวัฒนธรรมเชิง
ดิจิทัล

๕.พัฒนากำลังคนให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

9.การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร

1. เรียนรู้พฤติกรรม
ประชาชน เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล

๒.ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

4. การพัฒนาองค์การ
ให้มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย

๖.สร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยี

นโยบา
ยและ
แผน

แผน
ปฎิบัติ
ดิจิทัล

5.การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง

1.ด้านความ
มั่นคง

แผน
พัฒนา
ฯ ฉ.

ยุทธฯ
ชาติ
20 ปี
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ภาพที่ 7 ความสอดคล้องของแผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางานกับแผนในระดับต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรั บ โครงส ร้ า งขององค์ ก รแล ะพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเป็ น
องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ / มาตรการ
1. ปรับเปลี่ยนแนวความคิด (People’s Mindset) ของบุคลากรให้มีทัศนคติที่รู้จักปรับ ตัวให้เ ข้ากั บยุค
สมัย ที่แ วดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ทางด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถ
ขับเคลื่อนกรมการจัดหางานในการแปรรูปทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ไปสู่องค์กร
ดิจิทัลได้
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงทำให้สามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการพัฒนารูปแบบการเรีย นรู้ภายในกรมการจัดหางานให้
บุคลากรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online
Courses: MOOC) อันนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3. ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบองค์กรดิจิทัล
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. กรมการจัดหางานมี
1.1. มีผู้นำรุ่นใหม่
บุคลากรที่มีความเข้าใจ
ทางด้านดิจิทัล
และมีความสามารถในการ
เป็นผู้นำทางด้านดิจิทัล
2. บุคลากรของกรมการ
2.1. มีบุคลากรเข้ารับการ
จัดหางานได้รับการอบรม
อบรมในหลักสูตร
ทางด้านดิจิทัล ให้มี
ต่าง ๆ
ความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนทักษะในการใช้
เทคโนโลยี

2564
-

2565
หน่วยงาน
ละ 1 คน

หมายเหตุ
เพิ่มเป็น
หน่วยงานละ
2 คนในปี
2566

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้นร้อยละ
5 ทุกปี

3. กรมการจัดหางานมีระบบ 3.1. มีระบบที่สามารถให้ จัดหาและ
และหลักสูตรที่สามารถให้
บุคลากรเรีย นรู้ด้วย ติดตั้งระบบ
บุคลากรเรีย นรู้ด้วยตนเอง
ตนเองผ่านสื่อดิจิทัล
ผ่านสื่อดิจิทัล
3.2. จำนวนหลักสูตร
2 หลักสูตร
สำหรับให้บุคลากร
เรียนรู้ด้วยตนเอง

3 หลักสูตร เพิ่มขึ้นปีละ 3
หลักสูตร
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัล ของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
เป้าหมาย
4. มีโครงสร้างขององค์กรที่
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงการทำงาน
ในรูปแบบองค์กรดิจิทัล

ตัวชี้วัด
2564
2565
4.1. มีการทบทวนและ 1 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน
เสนอการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
ของหน่วยงาน
ภายในให้สอดคล้อง
กับการทำงานใน
รูปแบบองค์กร
ดิจิทัล

หมายเหตุ

โครงการตามแผนงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน / โครงการ
2564 2565 2566
๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรีย นรู้ผ่านระบบเปิด
สำหรับมหาชน (Massive Open Online Courses:
MOOC) ของกรมการจัดหางาน
1.1 ติดตั้ง Massive Open Online Courses (MOOC)
✓
ของกรมการจัดหางาน
1.2. หลักสูตรสำหรับบุคลากรของกรมการจัดหางาน
1.2.1 หลักสูตรสอนการใช้งานระบบตามโครงการ
✓
Job Demand Open Platform
- การใช้งานระบบ BI / การขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- การใช้งานระบบการให้สิทธิ์/รับสิทธิ์คน
พิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
3๕ สำหรับการให้บริการจัดหางานใน
ประเทศ
1.3.2. หลักสูตรสอนการใช้งานระบบ TOEA
✓
1.2.3. หลักสูตรสอนการใช้งานระบบสารสนเทศ
✓
บริหารแรงงานต่างด้าว (ตท. 2)
1.3. หลักสูตรอบรมคนงานก่อนออกเดินทางไปทำงาน
✓
ต่างประเทศ
-
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หน่วยงาน

ศทส.

กบ., ศทส.

กรต., ศทส.
สบต., ศทส.
กรต.

แผนพัฒนาด้านดิจิทัล ของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
แผนงาน / โครงการ
๒. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การทำงาน
2.1. หลักสูตรยกระดับขีดความสามารถศักยภาพผู้นำ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร
2.2. หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ทางด้านดิจิทัล
2.3. หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill)
ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของ
กรมการจัดหางาน
2.3.1. หลักสูตรสอนการใช้งานระบบตามโครงการ
Job Demand Open Platform
2.3.2. หลักสูตรสอนการใช้งานระบบ TOEA
2.3.3. หลักสูตรอบรมการสร้างความตระหนักรู้ใน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่างปลอดภัย
2.3.4. หลักสูตรอบรมระบบบริหารแรงงานต่างด้าว
3. โครงการปรับโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้สอดคล้องกับพันธกิจที่เพิ่มขึ้น

2564 2565 2566

หน่วยงาน

✓
0.3
✓
0.5

กบค., ศทส.

✓
✓
✓
-

✓
-

✓
0.3
✓
0.2
✓
✓
0.45

✓

กบค., ศทส.

กบ., ศทส.
กรต., ศทส.
ศทส.
สบต., ศทส.
ศทส.
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัล ของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างบริการดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการมีงานทำ
กลยุทธ์ / มาตรการ
1. พัฒนาบริการ โดยมีประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการออกแบบ
2. ศึกษา ทบทวนบทบัญญัติด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ขั้นตอนกระบวนการทำงานใน
รูปแบบดิจิทัล
3. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ต ิง านให้เ ป็ น มาตรฐาน และบริ หารจัด การกระบวนงานเพื่ อ ให้ การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
4. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. กรมการจัดหางานมี
1.1. ความพึงพอใจของ
บริการดิจิทัลที่มี
ผู้ใช้บริการ
ประสิทธิภาพและตรงกับ 1.2. อัตราการเพิ่มจำนวน
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการดิจิทัล
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
2. กรมการจัดหางานมีการ 2.1. มีแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานให้สอดคล้องกับ
ทำงานและข้อ
ทำงานในรูปแบบดิจิทัล
กฎหมายให้
สอดคล้องกับการ
ทำงานในรูปแบบ
ดิจิทัล
3. การนำเอานวัตกรรม
3.1. การสร้างบริการใหม่
ดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่ม
จากการนำเอา
บริการใหม่ๆ ที่มี
นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้
ประสิทธิภาพมากกว่า
เดิม
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2564
ร้อยละ 60

2565
ร้อยละ 80

หมายเหตุ

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้า

1 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน เพิ่มขึ้นปีละ 2
หน่วยงานจน
ครบ

-

1 บริการ

เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1
บริการทุกปี

แผนพัฒนาด้านดิจิทัล ของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
โครงการตามแผนงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน / โครงการ
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ จัดทำแนวทางการกำกับและ
จัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture
Governance) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหลักเพื่อลดขั้นตอน
ที่ซับซ้อน
2.1. การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
2.2. การบริการจัดหางานในประเทศ
2.3. การแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2.4. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
2.5. ตรวจและคุ้มครองคนหางาน
3. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบการนำปัญญาประดิษฐ์มา
ใช้ในการให้บริการตอบคำถามด้านต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน
(Chatbot) รวมถึงการพัฒนา Prototype เพื่อทดสอบการใช้
งาน
3.1. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบการนำ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการให้บริการตอบคำถามของ
งานการแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

2564 2565 2566
(ล้าน (ล้าน (ล้าน
บาท) บาท) บาท)
✓

ศทส.

1.0

✓
-

สบต., กพร.
✓
✓
✓
✓
-

กบ., กพร.
กส., กพร.
กรต., กพร.
กทค., กพร.

✓

สบต., ศทส.

3.0
✓

3.2. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบการนำ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการให้บริการตอบคำถามของ
การบริหารแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานและระบบสารสนเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับดิจิทัล และจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน

✓

กรต., ศทส.

กน., ศทส.
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัล ของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)

แผนงาน / โครงการ
•
•
•
•

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พรบ. การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
• พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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2564 2565 2566
(ล้าน (ล้าน (ล้าน
บาท) บาท) บาท)
6.0

หน่วยงาน

แผนพัฒนาด้านดิจิทัล ของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับบริการ และ บูรณาการข้อมูล
กลยุทธ์ / มาตรการ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงาน
2. ทำการกำกั บและดู แ ลข้ อมู ล (Data Governance) โดยทำการบู รณาการข้ อมู ล ที ่ กระจายกั นอยู่
ในแต่ละระบบเข้าด้วยกัน รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละเรื่องให้ชัดเจน
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2564
1. มีการปรับปรุงระบบ 1.1. มีการปรับปรุงระบบ
2 ระบบ
สารสนเทศรวมทั้ง
สารสนเทศเพื่อรองรับการ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ปรับปรุงกระบวน การ
รองรับการปรับปรุง
ทำงาน
กระบวนการทำงาน
1.2. กรมการจัดหางาน
ร้อยละ 60
เชิงดิจิทัลเพิ่มขึ้น
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิทัลที่รองรับต่อการ
แปรรูปกระบวนการทำงาน
เชิงดิจิทัล
2. มีการจัดทำแผนการ 2.1. มีแผนการกำกับและดูแล
กำกับและดูแลข้อมูล
ข้อมูล (Data
(Data Governance)
Governance)
รวมถึงการบูรณาการ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
2.2. มีการบูรณาการข้อมูล
ภายในกรมการจัดหางาน
และจัดเตรียมระบบสำหรับ
การนำเสนอข้อมูลให้กับ
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

2565
5 ระบบ

หมายเหตุ
จำนวนระบบที่
มีการเริ่ม
โครงการ
ปรับปรุงในปี
ร้อยละ 80 ของจำนวน
ผู้ใช้งาน

1 แผน

1 ระบบ
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัล ของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
โครงการตามแผนงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3
แผนงาน / โครงการ
1. โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับ
ศูนย์ข้อมูลด้านการจัดหางาน
2. โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายทดแทนเครื่อง
ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
3. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
ตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่
จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
๔. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบ
บัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data
Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory
Services) (โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
5. โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
ให้บริการรับคำขออนุญาตทำงาน การออก
ใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของ
คนต่างด้าว (e-WorkpermitOS) แบบ
เบ็ดเสร็จ (Outsourcing Service)
6. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งอาชีพ
อิสระ (108 อาชีพ)
7. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4
8. โครงการพัฒนาระบบบริการออก
ใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์
(DOE e-License)
9. โครงการพัฒนาระบบงานควบคุมข้อมูลเพื่อ
รองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562
10. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ
11. โครงการพัฒนาระบบคำขอและติดตาม
งบประมาณ
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2564
✓
16.4434
✓
0.39

2565

2566

หน่วยงาน
ศทส.
ศทส.

✓

กทค. , ศทส.

5.568
✓

ศทส.

✓
✓
แบ่งรายได้ตามจำนวน
ใบอนุญาตทำงาน
15 ล้านใบอนุญาต หรือ
10 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง
✓
✓

สบต. , ศทส.

กส. , ศทส.

12.0
✓
16.0
✓
21.0

✓

กรต. , ศทส.
กทค. , ศทส.

✓
22.0

กส. , กบ. ,
ศทส.

✓

ศทส.

43.684
✓
9.0

กยผ., สลก.,
ศทส.

แผนพัฒนาด้านดิจิทัล ของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
แผนงาน / โครงการ
12. โครงการพัฒนาระบบงานควบคุมข้อมูล
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562
13. โครงการจัดซื้อระบบเฝ้าระวังการใช้
ทรัพยากรระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน
(Monitoring Security)
14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ครุภัณฑ์
๑5. จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูประบบควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
16. โปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะ (BI) สำหรับผู้บริหาร
17. โครงการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับ
ศูนย์ข้อมูลด้านการจัดหางาน ระยะที่ 2
๑8. โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการ
ตรวจและคุ้มครองแรงงาน (TSIP)
19. โครงการพัฒนาระบบ e-Portfolio
เพื่อประชาชน
20. โครงการปรับปรุงระบบกองทุนรับงาน
ไปทำที่บ้าน
21. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุ
คล (HR Management)

2564

2565
✓
22.0

2566

✓
12.0

หน่วยงาน
ศทส. , กน.

ศทส.

✓

สลก., ศทส.

✓

ศทส.

✓

ศทส.

✓

ศทส.

✓

กทค., ศทส.

✓

กส., ศทส.

✓

กส., ศทส.

✓

กบค., ศทส.
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