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๑. บทสรุปผู้บริหาร 

กรมการจัดหางานมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนหางานที่ประสงค์จะทำงาน  
ในประเทศและต่างประเทศ แนะแนวและส่งเสร ิมการประกอบอาชีพอิสระ ค ุ ้มครองคนหางาน  
เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน และบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการ
พัฒนาระบบการให้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว สร้างนวัตกรรมหรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ  
เพื่อประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘)ฉบับนี้โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
ในการจัดทำคำนึงถึงกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่การจัดเตรียม
ข้อมูลเพื ่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที ่ เกี ่ ยวข้องการเชื ่อมโยงกับแผน 
ทั ้ง ๓ ระดับ เช ่น ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่  ๑๒  
แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ๒๓ แผน ๑๕ ประเด ็นเร ่ง ท ี ่ต ้องดำเน ินการ นโยบายร ัฐบาล  
และ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยม การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กรทั ้งภายในและภายนอก กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการสำคัญ  
ที่จะดำเนินการในระยะ ๓ ปี เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ อนวิสัยทัศน์ประเทศให้บรรลุเป้าหมาย "ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) ฉบับนี้ จัดทำขึ้น 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง การบริหารและการจัดทำคำของบประมาณ และหน่วยงานในสั งกัดทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูม ิภาคใช ้ประโยชน์ ในการวางกรอบทิศทางการทำงานตามภารก ิจของกรมการจ ัดหางาน  
ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ “คนไทยมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัย 
ภายในปี ๒๕๖๕’ นอกจากนี้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดการแข่งขันด้านต่างๆ มากขึ้น รัฐบาล  
จึงมีนโยบายที่สำคัญโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government) เน้นให้เกิดการบริการประชาชนได้ทุกที่ ทุกเวลาในการมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์องค์กรชั้นนำ 
ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางานมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้มีการดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายใน  
และภายนอก เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กรมการจัดหางาน รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมาย สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล เพื ่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้าง และประชาชน 
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2. ที่มาและความสำคัญของแผน 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว
โดยเร็ว โดยให้มีแนวทางการดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ดังนั้นหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การทำงาน หากแต่ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป (new normal) และการปฏิวัติ
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสามารถสร้างให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการ
ทำงานและบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ การบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย มั่งคง
ปลอดภัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการและบริการประชาชนได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
ที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำ
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และการบริหารจัดการ  
การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่ สุด การที่ 
จะทำให้กรมการจัดหางานมีความสามารถในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนทั่วไป รวมถึง
บุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ
ดิจิทัลที ่ด ี พร้อมที ่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน โด ยมีจุดมุ ่งหมาย 
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ จึงได้จ ัดทำโครงการจ้างที ่ปร ึกษา  
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘)  
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นไป ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กร และมีการขับเคลื ่อนการทำงาน  
ของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เจ้าหน้าที่ ตระหนักรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ  
และตอบสนองความต้องการการรับบริการภาครัฐของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบตามอำนาจหน้าที ่  
ของกรมการจัดหางานต่อไป  
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

3. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

ในบทนี ้จะกล่าวถึงการศึกษาทบทวนแผนนโยบายและสภาพแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำ
สถาป ัตยกรรมทาง เทคโนโลย ีสารสนเทศของ กรมการจ ัดหางานประกอบด ้ วยแผนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภารกิจและเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจของกรมการ
จัดหางาน เพื ่อประกอบการวิเคราะห์ และจัดทำสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
ขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนนโยบาย ภารกิจหลัก และกระบวนการทำงานของผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร  
ได้แก่ ผู ้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้แผนนโยบายต่าง ๆ  
ยังสะท้อนถึงการดำเนินภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องภายนอก กรมการจัดหางาน  
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้เพื่ อนำไปกำหนดกลยุทธ์
สำหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
 

3.1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 (ระยะ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561–2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย1โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยมีการประกาศ 
ในราชการกิจจานุเบกษา2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  

 
ภาพที่ ๑แสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 2561) 

 
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรร
มาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  
2ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)เล่ม 135 ตอนที่ 82  วันที่ 13 ตุลาคม 2561  
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 20 ปี ตั ้งแต่ป ี 2561-2580 
โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 
จากการศึกษาทบทวนกรอบความเกี่ยวข้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-

2580) มีประเด็นตามยุทธศาสตร์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับภารกิจหน้าที ่ของ กรมการจ ัดหางานใน3 ด้าน  
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  (ยุทธศาสตร์ที่ 4) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ยุทธศาสตร์ที่ 5) และยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  (ยุทธศาสตร์ที ่  6) โดยคณะผู ้ว ิจ ัย 
ได้นำข้อความจากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางเชิงนโยบาย 
ของกรมการจัดหางาน มานำเสนอในประเด็นที ่ต้องดำเนินการเพื ่อให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว
ดังต่อไปนี้ 

 
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) มีเป้าหมาย

การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวมการกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมให้นานที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันการบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรม 
โดยมีความท้าทายสำคัญคือการกระจายทรัพยากร และความมั ่งคั ่งในสังคม ยังมีการกระจุกตัวอยู่ มาก  
การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่ทั่วถึง รวมทั้งโอกาสการถือครองที่ดิน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
องค์ความรู้ แหล่งทุน บริการทางสังคม และกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.2.3 ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
(1) การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข หลังจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ เป็นผลให้คนไทยทุกคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนมีหลักประกันด้านสุ ขภาพ 
ยกเว้นในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ อย่างไรก็ตาม ยังพบความเหลื่อมล้ำในส่วนของการกระจาย
บุคลากร และทรัพยากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะการกระจุกของบุคลากรทางการแพทย์ในเขตเมือง ทั้งในวิชาชีพ
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค 
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 (๒) การเข้าถึงสวัสดิการสังคม ตั้งแต่ปี 2552 ภาครัฐได้ดำเนินโครงการแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
รวมถึงแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่ปี 2553 โดยครอบคลุมผู้สูงอายุ และคนพิการทุกคน แต่ยังมี ผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ บางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงโครงการดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่าผู้สูงอายุ  
และผู้พิการที่มีฐานะยากจน มีสัดส่วนการเข้าถึงเบี้ยยังชีพที่ สูงกว่าผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่ยากจน ซึ่งในปี 
2560 ภาครัฐ ได้ดำเนินโครงการ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะทำให้สามารถทราบจำนวนผู้มีรายได้น้อย 
และจัดสวัสดิการ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ได้ตรงจุดมากขึ ้น ในส่วนของการให้ความคุ ้มครอง  
ด้านแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม โดยในปี 2558 มีแรงงานนอกระบบเพียงร้อยละ 10.8 ของแรงงาน นอกระบบทั้งหมด  
ที่สมัครเข้ารับการคุ้มครองตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม ขณะเดียวกันในปี 2558  
มีการจัดตั ้งกองทุนการออมแห่งชาติเพื ่อส่งเสริมการออมของประชาชน แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก  
โดยในเดือน มิถุนายน 2560 มีสมาชิกทั้งสิ้น 537,009 คน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ข้อ 4.1 ถึง ข้อ 4.8 กรมการจัดหางานมีความเกี ่ยวข้องในทุกประเด็นเนื ่องจากเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 2561, 
หน้า 65-71) 

โดยประเด็นตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย 

ข้อ 4.1 ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็วโปร่งใสประกอบด้วยประเด็นย่อย 2ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
ข้อ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  

มาประยุกต์ใช้ 
ข้อ 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ประกอบด้วยประเด็นย่อย 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ข้อ 4.2.2 ระบบการเงินการคลังของประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ข้อ 4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
ข้อ 4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาประเทศประกอบด้วยประเด็นย่อย 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 4.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
ข้อ 4.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ข้อ 4.3.3 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
ข้อ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัยประกอบด้วยประเด็นย่อย 2ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ข้อ 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกมีความสามารถสูงมุ่งมั่น

และเป็นมืออาชีพ 
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ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบประกอบด้วยประเด็นย่อย  
4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 4.6.1 ประชาชน และภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อ 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อ 4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรม  

และตรวจสอบได้ 
ข้อ 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
ข้อ 4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที ่จำเป็น ประกอบด้วย

ประเด็นย่อย 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 4.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
ข้อ 4.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น 
ข้อ 4.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ 4.8 กระบวนการยุต ิธรรมเคารพสิทธิ ์มนุษยชน และปฏิบัต ิต ่อประชาชนโดยเสมอภาค 

ประกอบด้วยประเด็นย่อย 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 4.8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพ และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
ข้อ 4.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหา

ความจริง 
ข้อ 4.8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุต ิธรรม ทั ้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
ข้อ 4.8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการยุติธรรม 
ข้อ 4.8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
3.2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ3เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วยแผนด้าน (1) ความมั ่นคง  
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ(10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม(11) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงช ีว ิต(12) การพัฒนาการเร ียนร ู ้ (13) การเสร ิมสร ้างให ้คนไทยมีส ุขภาวะที ่ดี  
(14) ศักยภาพการกีฬา(15) พลังทางสังคม(16) เศรษฐกิจฐานราก(17) ความเสมอภาคและหลักประกัน 

 
3ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐) หน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๑ ก 
ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ เมษายน   ๒๕๖๒ 
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ทางสังคม(18) การเติบโตอย่างยั ่งยืน(19) การบริหารจัดการน้ำทั ้งระบบ(20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั ้ง 23 ฉบับมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็นเพื่อใช้ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วยเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับแผนย่อยเพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั ้นต้น 
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

 
ภาพที่ ๒ แสดงโครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2562) 

ทั้งนี้ ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีของกรมการจัดหางานจะมีความ
เกี่ยวข้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 4 รายการ ได้แก่ (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(20) แผนแม่บทด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และ (23) การวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมโดยเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อกำหนดขีดความสามารถที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของกรมการ
จัดหางาน ต่อไป 

3.3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 

นโยบายและแผนระดับชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยที่ใช้กำหนด
ทิศทางในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศที่ยั ่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศในราชการกิจจานุเบกษา4 เมื่อวันที่ 11 

 
4ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  136 ตอนที่ 47 วันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
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เมษายน 2562 การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นการต่อยอดพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ที ่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื ่อง โดยแผนนโยบายครอบคลุมการวางรากฐานดิจ ิทัลของประเทศผ่าน  
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วน
ร่วมและสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ 

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในระยะยาว ให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามเอกสารนโยบายและแผนระดับชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไว้ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
 

โดยที่ดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึงยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานนวัตกรรมข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื ่นใด  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ในแผนฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัล ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกครอบคลุม
เวลา 1 ปี 6 เดือน ระยะที่สอง 5 ปี ระยะที่สาม 10 ปี และระยะที่สี่ 20 ปี ดังภาพที่ ๕ ทั้งนี้การดำเนินการ 
ในระยะที่ 1 (Digital Foundation) เป็นการดำเนินการในช่วงก่อนการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ภาพที่ ๓ แนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลในระยะเวลา 20 ปี (แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, 2562, หน้า 16) 
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ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนาดิจิทัลของไทย 4 ระยะ ใน 6 มิติของการพัฒนา (แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม, 2562, หน้า 17) 

 

โดยทุกระยะของแผนฯ จะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) มิติด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (2) มิติด้านเศรษฐกิจ (3) มิติด้านสังคม (4) มิติด้านภาครัฐ (5) มิติด้านทุนมนุษย์และ (6) มิติด้านความ
เชื่อมั่นโดยในตารางที่ 2 แสดงแนวทางการพัฒนาดิจิทัลของไทย 4 ระยะ ใน 6 มิติของการพัฒนา 
 

3.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561–2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ: เข้าถึง พร้อมใช้จ่ายได้ 
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคลื่อน New S-curve เพ่ิมศักยภาพธุรกิจ เพ่ิมมูลค่า 
3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์อย่างทั ่วถึง 

และเท่าเทียม 
4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล: โปร่งใสอำนวยความสะดวกรวดเร็วเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว 
5. พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: สร้างคนสร้างงานสร้างความเข้มแข็ง 

จากภายใน 
6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นการลงทุนมีความมั่นคง

ปลอดภัย 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

โดยยุทธศาสตร์นี ้เป็นแนวทางสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย  
ตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะข้างต้น (แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2562) 

 
ภาพที่ ๔ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยจากยุทธศาสตร์ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561–2580) ฉบับดังกล่าวมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของกรมการจัดหางาน ได้แก่ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ยุทธศาสตร์ที่ 4) พัฒนากำลังคน 
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ยุทธศาสตร์ที่ 5) และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (ยุทธศาสตร์ที่ 6) โดยคณะผู้วิจัยได้นำข้อความจากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561–2580)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางเชิงนโยบาย
ของกรมการจัดหางาน มานำเสนอในประเด็นที ่ กรมการจัดหางาน ต้องดำเนินการเพื ่อให้สอดคล้อง 
ตามนโยบายดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ยุทธศาสตร์ที่ 4) หมายถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่าง  
มีแบบแผนและเป็นระบบ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิ จิทัล 
ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทำงานของภาครัฐ
เสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดย
เอกชนและประช าชน เ ร ี ย กว ่ า  บร ิ ก า ร ระหว ่ า ง ก ั น  (Peer-to-Peer) ตามหล ั กการออก แ บบ 
ที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การปกครองการบริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์มุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานการให้บริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรู ปกระบวนการทำงาน
และข ั ้นตอนการให ้บร ิการให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ ถ ูกต ้องรวดเร ็ วอำนวยความสะดวกผ ู ้ ใช ้บร ิการ 
สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาลและสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวผ่านระบบ
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

เชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ
ผ่านการจัดเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐานให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์และข้อมูลรวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐเพ่ือให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถ
นำข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการและสร้างรายได้ให้กับระบบ
เศรษฐกิจต่อไป 

โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของกรมการจัดหางาน 
ดังนี้ 

 
แผนงานที่เกี่ยวข้อง: 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 1 จัดให้มีระบบบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven)  
ข้อ 1 (1.1) พัฒนาบริการอัจฉริยะโดยแปรสภาพบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู ่บริการดิจ ิทัล 
ที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาไปสู่บริการดิจิทัลอัตโนมัติ 
(Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลและสอดคล้องกับความต้องการ 
ข้อ 1 (1.2) พัฒนาบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชนภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบสนับสนุน 
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง ื ่ อนไขต ่ าง ๆ ในการพ ิ จารณาอน ุญาต ตลอดจน พ ัฒนาระบบสน ั บสน ุ นกรณ ี การยกเลิ ก 
การอน ุญาตหร ื อกรณ ี การจ ั ดให ้ ม ี มาตรการอ ื ่ นแทนการอน ุญาต (ตามแนวทางของพ.ร .บ .  
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558) เพื ่อเป็นการลดการใช้  
ดุลยพินิจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
ข้อ 1 (1.4) สร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ในการใช้บริการ 
ยุทธศาสตร ์ที่ 4 ข้อ 2 ปรับเปลี ่ยนการทำงานภาคร ัฐด ้วยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลให ้ม ีประส ิทธ ิภาพและ 
มีธรรมาภิบาล  
ข ้อ 2 (2.1) เช ื ่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาคร ัฐบ ูรณาการการทำงานและข ้อม ูลท ั ้ งภายใน 
และข้ามหน่วยงานจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) สำหรับการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการและการขับเคลื่อนโดยประชาชน (Citizen Driven) 
ข้อ 2 (2.3) พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office Platform) แพลตฟอร์มเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี ่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของภาครัฐให้อยู ่ ในรูปแบบดิจ ิท ัลอย ่าง  
เป็นระบบรวมถึงนำเอกสารอิเล ็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษเพื ่อลดขั ้นตอนและเพิ ่มประสิทธ ิภาพ 
ในกระบวนการทำงานของรัฐ ทั้งในส่วนการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ระบบ Back Office 
ของส่วนราชการต้องรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์ 
ข้อ 2 (2.4) เตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาลในระบบทั้งด้านการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลตลอดจนจัด
ให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ข้อ ๒ (2.5) ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐเพื ่อสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล 
โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานจนสามารถเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้(User)  
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปทำงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High Value 
Job)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 3 สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของภาครัฐ (Open Government) เพ่ือนำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 
ข้อ 3 (3.1) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปิดเผยจัดเก็บแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล 
ตามมาตรฐาน Open data เพื ่อนำมาซึ ่งการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เช ิงนวัตกรรม 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ  
ข้อ 3 (3.2)พัฒนาฐานข้อมูลรวมถึงชุดข้อมูลต่าง ๆซึ ่งเชื ่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานในภาครัฐ  
โดยไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของและเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อ 3 (3.3) เชื่อมโยงการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาและให้บริการของรัฐให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่เกี ่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ  
ที่หลอมรวมทางสังคมเกิดการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐนำไปสู่ความโปร่งใสและลดปัญหาทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4 พัฒนาแพลตฟอร์มบริการภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือรองรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ  
ข้อ 4 (4.1) ส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเช่นแบบฟอร์มกลาง (Single 
Form)เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือทำธุรกรรม โดยการบูรณาการข้อมูลไม่จำเป็นต้องยึดติด
ก ับกระบวนการทำงานร ูปแบบเด ิ ม  หร ื อ ไม ่ จ ำ เป ็นต ้อ งบ ู รณาการข ้อม ู ลภายใต ้ ร ูปแบบ  
และมาตรฐานเดียวกันแต่สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้ 
ข้อ 4 (4.2) ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Common Platform) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดบริการการเชื่อมโยงระบบงานและการใช้งานในวงกว้างนำไปสู่ความร่วมมือและการแบ่งปัน
ในรูปแบบใหม่รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานซึ่งเป็นบริการร่วมพื้นฐานเพื่อ
อำนวยความสะดวกสำหรับทุกหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรม
และการให้บริการที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  (ยุทธศาสตร์ที่ 5) การพัฒนากำลังคน
ดิจิทัลหมายถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพรวมถึงพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชนทุกสาขาอาชีพให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างให้
เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล  (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการ
ทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเน้นทั ้งกลุ ่มคนทำงานที ่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลผลิต  
(Productivity) ในระบบเศรษฐกิจและกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 
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โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของกรมการจัดหา
งาน ดังนี้ 
แผนงานที่เกี่ยวข้อง: 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรในตลาดแรงงานทั้งบุคลากรภาครัฐ
และเอกชนทุกสาขาอาชีพ 
ข้อ 1 (1.3) จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้  
และปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐภาค เอกชน
และภาคการศึกษา อาทิ ส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On the Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริงกับ
ภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการ 
ข้อ 1 (1.4) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆให้
มีความรอบรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจ 
และเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม 
ข้อ 1 (1.5) พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย  สามารถให้บริการได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ยุทธศาสตร์ที่ 6) การสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี
ดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากล ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศตลอดจนการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยการสร้างความเชื่อมั่นและการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พร้อม
กับสร้างแนวทางการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศ 
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน 
โดยภารกิจสำคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) 

โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของกรมการจัดหา
งาน ดังนี้ 

 
แผนงานที่เกี่ยวข้อง: 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1 จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการกำหนดมาตรฐาน
กฎระเบียบและกติกาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ืออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้
ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคมซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการดำเนินการ 
ข้อ 1 (1.2)ปรับแก้กฎหมายให้ภาครัฐและภาคเอกชนยอมรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องยื่น
แบบฟอร์มกระดาษในการทำธุรกรรมต่างๆตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้  
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ข้อ 1 (1.3)ลดขั้นตอนลดจำนวนใบอนุญาตลดจำนวนเอกสารและลดระยะเวลาในการดำเนินงานทาง
ธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 
ข ้อ 1 (1.5)กำหนดมาตรฐานการแลกเปล ี ่ ยนข ้อม ูลทางเทคน ิคเพ ื ่ อการปฏ ิบ ัต ิ งานร ่วมก ัน 
(Interoperability Standard) ในการเชื่อมโยงวิเคราะห์สังเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 2 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
ข้อ 2 (2.3)ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างพัฒนา
ตรวจสอบและทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลซึ ่งเป็นการเริ ่มต้นของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในเรื่องการติดตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน (e-Participation) 
ข้อ 2 (2.4)ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลและ
เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการวัดผลตรวจสอบติดตาม 
และประเมินความเหมาะสมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ ๓สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์  
ข้อ 3 (3.1)สร้างความมั ่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่น 
กับภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์ 
ข้อ 3 (3.2)กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการเช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน Mobile 
Commerce หรือ Smartphone แนวปฏิบัติในการใช้งาน Social Media เป็นต้นเพื่อรองรับการเติบโต
ของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
ข้อ 3 (3.3)การกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง  
ตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการปกป้องโครงสร ้างพ ื ้นฐานที ่ม ีความจำเป ็นย ิ ่ งยวด (Critical 
Infrastructure) เช่นโครงสร้างพื ้นฐานทางไฟฟ้าโครงสร้างพื ้นฐานทางการเงินเพื ่อให้มีความมั ่นคง
ปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์พร้อม
กำหนดหน่วยงานรับแจ้งเหตุสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม
การกระทำความผิดที่มีผลต่อระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลทั้งนี้การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้และ
เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
3.5. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

ในเอกสารนโยบายและแผนระดับชาติว ่ าด ้วยการพัฒนาดิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐกิจ และส ังคม  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ระบุถึงกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่  

• กลไกการขับเคลื ่อนตามพ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560 
ควบคู่กับการกำหนดกลไกสนับสนุนอ่ืน 

• กลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (กลไกสนับสนุน) 
• กลไกการบูรณาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (กลไกสนับสนุน) 
• กลไกติดตามประเมินผลและติดตามสถานการณ์ (กลไกสนับสนุน) 
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กลไกการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนด
กลไกการขับเคลื ่อนเชิงสถาบันที ่กำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางทางการเงิน 
การคลัง การลงทุน รวมทั้งมาตรการทางภาษี และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งการจัดให้มี หรือ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดให้มี หรือ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านที่ทำหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เป็นหน่วยปฏิบัติการหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยวิชาการ มีอำนาจหน้าที่
หลักในการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่าง
นโยบายและแผนเฉพาะด้าน เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายแผนเฉพาะด้าน สำรวจ  
เก็บรวบรวม ข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการแผนงานและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจ ิท ัลเป็นหน่วยปฏิบัต ิการหลัก มีว ัตถุประสงค์เพื ่อส ่งเสริม  
และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนพัฒนา และส่งเสริม
ให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความมั ่นค ง 
ของประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่หลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน
หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือ นวัตกรรมดิจิทัลส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

ในด้านการกำหนดนโยบาย และการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัตินั ้น พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว ให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อมีการประกาศใช้แล้วให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดำเนินการ
ตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว  และให้สำนักงบประมาณตั ้งประมาณให้หน่วยงานของรัฐ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการ
ตามภารกิจที่กำหนดในนโยบายและแผนระดับชาติจัดทำ หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานที่มีอยู่
ให้สอดคล้อง และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านตามที่คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มอบหมายเพื ่อทราบในกรณีที ่คณะกรรมการเฉพาะด้านที ่ ได ้ร ับมอบหมายเห็นว่าแผนปฏิบัต ิการ  
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หรือ แผนงานที่ได้รับยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้อง  

พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัล  
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคมขึ ้นในสำนักงานคณะกรรมการดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

3.6. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 25๖๓ – 256๕ 
 
วิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัลเปิดเผย เชื่อมโยงและร่วมกันสร้างบริการที่มคุณค่าให้ประชาชน”  
 
มีเป้าหมายหลักเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่าง

ทุกหน่วยงานรัฐ และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ กรอบการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน (Roadmap) 
ของประเทศ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 
ภาพที่ ๕  แผนภาพสถาปัตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ5 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลลดดวาม
เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของ ประชาซน ด้วยข้อมูลและบริการผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  

 
5แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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- ประชาชนได้รับดวามสะดวกรวดเร็วในการใช้ บริการของหน่วยงานภาครัฐลดภาระทางด้าน
เวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดเตรียมเอกสารของประชาชน 

- บริการภาครัฐที่สำคัญได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นบริการในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ  
(End-to-End Digital Service) โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

- เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงาน ของรัฐในการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพิ่มขีดดวาม
สามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ด้วยการบูรณาการ 
กลไกภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการอำนวยดวามสะดวก แก่การประกอบธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล  

- ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการทำธุรกิจ( Ease of Doing Business) ซึ่งจะก่อให้เกิด
การลงทุน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
พัฒนาสังคมในระยะยาว 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันด้วยกลไก  
การ บูรณาการของรัฐ โดยมุ่งเน้นขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่สำคัญ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมภิบาลให้เกิดธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการ
ทำงานของภาครัฐ การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยการปรับปรุงข้อมูลตามกรอบ   
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเปิดเผย แก่ประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล 

- ภาครัฐมีกลไก การเปิดเผย การแลกเปลี ่ยน และการบริหาร จัดการข้อมูลดิจ ิทัล 
(Digitization) ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

- เกิดการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการงบประมาณการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบริการของ ภาครัฐ และกำหนดนโยบายสำคัญของประเทศ 
ด้วยการเสนอ ดวามคิดเห็นด้านนโยบาย หรือประเด็นการพัฒนาประเทศผ่าน ช่องทางดิจิทัล  

- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลได้ อย่างเสรีไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
ตรวจสอบการดำเนินงาน ของภาครัฐ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและ 
นวัตกรรมได้ 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ
ผ่านระบบดิจิทัล 

 
3.7. แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน โดยมุ ่งหวัง “เป็นแพลตฟอร์ม (Platform)  
เพ ื ่ อสน ับสน ุนการพ ัฒนาแรงงานไทย ”  ( Toward Digital Platform for Thailand Manpower 
Development) ซึ่งจำเป็นต้องมีการแปลงรูปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับการให้บริการ
ดิจิทัลสู่ประชาชน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ท ี ่  1  Citizen Experience Transformation เร ียนร ู ้พฤต ิกรรมประชาชน  
เพื่อการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัลเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การพัฒนาทางด้านดิจิทัล 
ของกระทรวงจะม ีประชาชนผ ู ้ ใช ้บร ิ การ เป ็นศ ูนย ์ กลางของการพ ัฒนา Citizen Experience 
Transformationประกอบ ไปด้วย การพัฒนาและเสริมสร้าง (Enhancing)ประสบการณ์ของประชาชน 
ที่ได้รับจากทุกช่องทางการให้บริการ สรรค์สร้างการให้บริการในรูปแบบที่สร้างความพึงพอใจตอบโจทย์
ทางด้าน ทรัพยากรมนุษย์ เข้าถึงเข้าใจ (Engaging) ความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเมื่อประชาชนเปลี่ยนผ่าน 
ช่วงวัย เพ่ือนำเสนอการบริการที่ตรงต่อความต้องการตามย่างก้าวชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ปฏิบัติ (Evolving) การให้บริการภาครัฐที่สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ที่แปรเปลี่ยน มุ่งสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 Digital Service Delivery Transformation ยกระดับการส่งมอบบริการ
ดิจิทัลสู่ประชาชนเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการต่าง ๆ แก่ภาคประชาชนโดยควรให้ความสำคัญ
สูงสุดกับการตอบโจทย์ และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) เนื่องจาก
รูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการของผู้ใช้บริการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแส
ดิจิทัล ในการนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่เปลี่ยน
แนวความคิดของบุคลากรที่ให้มอง ผู้รับบริการเป็นตัวตั้ง แล้วนำกระบวนการดำเนินการแบบใหม่ ๆ มาปรับใช้
ในการให้บร ิการ โดยร ูปแบบการส ่งมอบการบร ิการนี ้ควรเป ็นไปด้วยความรวดเร ็ว ใช ้งานง ่าย  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Culture Transformation การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล 
เป็นการพัฒนาเพื ่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล (Culture Transformation) ประกอบด้วยกรอบ
แนวความคิด ทั ้ง 6 มิต ิ ด ังนี ้  การสร้างและส่งมอบคุณค่า (Value Creation) การทำงานร่วมกัน 
(Collaboration) การแบ่งปัน (Sharing) มีความคล่องตัว (Agility) ใช้ข้อมูลขับเคลื ่อน (Data Driven)  
และความโปร่งใส (Transparency) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Internal Process Transformation การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง 
และทันสมัยการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบ การทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว 
ปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ ในการทำงานเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) มีการทำงานร่วมกันที่หลอม
รวมกันเสมือน เป็นองค์กรเดียว ที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่งใส สู่การเป็น 
MOL One Government มีการดิจิไทซ์กระบวนงาน (Process Digitization) และจัดการ ปรับเปลี่ยนมุ่งสู่
องค์กรดิจิทัล (Digitization-Digitalization) สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ในองค์กรเชิงสังเคราะห์
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Analytical Organization) ได้อย่างชาญฉลาด ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อการเชื ่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และ บริการดิจิทัล  
(Digital Service) ที่เป็นเลิศ อันนำไปสู่เป็นผู้นำด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานราชการประเทศไทย ทั้งการ
บริหารจัดการรัฐและบริการประชาชน พัฒนากำลังคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ให้มีความสามารถ ในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากรภายใน กระทรวง
แรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูง  
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมที ่ใช้เทคโนโลยีด ิจิทัล (Digital Manpower and Digital Literacy ) รองรับ 
การเคลื่อนย้าย แรงงานในกลุ่มประเทศประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) และการพัฒนาเขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

3.8. แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25๖๐– 256๔) 
วิสัยทัศน์ :“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงานทุกช่วงวัย 
1. ส่งเสริมคนหางานให้มีงานทำที่มีคุณค่าและยั่งยืน 
2. เสริมสร้าง และพัฒนาระบบการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ 
3 .คุ้มครองคนหางานตามที่กฎหมายกำหนด 
4 .ส่งเสริมดูแลการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ 
5. พัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารจัดการและการบริการ  
1. สร้างนวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานและบริการที่ทันสมัย 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
๒. ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรด้านธรรมาภิบาล 
3.พัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้ทันสมัย 
๔. พัฒนาการสื่อสารและจัดการองค์ความรู้เชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
1. พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการวางแผนด้านแรงงานต่างด้าว 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการจ้างคนต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตามภารกิจของกรมการจัดหางาน  

 
3.9. แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 25๖๔ – 256๕) 

วิสัยทัศน์ :“พัฒนากรมการจัดหางานสู่องค์กรดิจิทัลเพ่ือสนับการมีงานทำของคนทุกกลุ่ม”  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างขององค์กรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรดิจิทัล 

1. ปรับเปลี ่ยนแนวความคิดของบุคลากรให้มีทัศนคติที่รู ้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่
แวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ทางด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถขับเคลื่อนกรมการ
จัดหางานในการแปรรูปทางด้านดิจิทัลไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงทำ
ให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภายในกรมการจัดหางาน
ให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัล ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน อันนำไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

3 .ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบองค์กรดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสร้างบริการดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของกรมการ

จัดหางาน 
๑. พัฒนาบริการ โดยมีประซาซนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการออกแบบ  
๒. ศึกษา ทบทวน บทบัญญัติด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ขั้นตอน กระบวน 

การทำงานในรูปแบบดิจิทัล 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

๓. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน และบริหารจัดการกระบวนงานเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสามารถให้บริการประซาซนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

๔. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับบริการ และบูรณาการข้อมูล 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 
๒. ทำการกำกับและดูแลข้อมูล โดยทำการบูรณาการข้อมูล ที่กระจายกันอยู่ในแต่ละระบบ

เข้าด้วยกัน รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละเรื่องให้ชัดเจน  
๓. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก 
 

3.10. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นแนวทางสำาหรับการดำาเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานในลักษณะของเครือข่าย
หรือพันธมิตรร่วมกัน โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแกนกลาง ในการบูรณาการ  
การขับเคลื ่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั ้งในมิติภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 
(Agenda based) มิติเชิงพื้นที่ (Area based) และมิติการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริการ 
(Innovation based) เพื ่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื ่อนและใช้ประโยชน์  
จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
๑. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ๕ ประเด็นขับเคลื่อน 

๑.๑ การพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs) 
๑.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manufacturing) 

สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry 4.0) 
๑.๓ การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture) 
๑.๔ การเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 
๑.๕ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Technology and 

Content Industries) 
๒. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ๓ ประเด็นขับเคลื่อน 

๒.๑ การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community) 
๒.๒ การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning & 

Knowledge) 
๒.๓ การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health) 

๓. ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล: ๒ ประเด็นขับเคลื่อน 
๓.๑ การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government Services) 
๓.๒ ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For Government 

Management) 
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๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ: ๒ ประเด็น
ขับเคลื่อน 
๔.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
๔.๒ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

๕. ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: ๒ ประเด็นขับเคลื่อน 
๕.๑ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 
๕.๒ ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law & Regulation) 

 
3.11. กฎหมายสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

นอกเหนือจากการออกนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และมาตรการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลไทย
ยังได้มีการจัดทำร่างกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อรองรับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ดังนี้ 
๑) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การ

บริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และ
ตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
บริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูร
ณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและ 
การเข้าถึงของประชาชน  และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๒) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถูกจัดทำขึ ้นเพื ่อกำหนด 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลของประเทศให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ
และมีทิศทางเดียวกัน โดยให้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  
อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก  
ในระยะยาว 

๓) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เป็นกฎหมายว่าด้วยการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ (ยกเว้น ศาล หน่วยงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ ยุทธภัณฑ์  
และอาวุธ) ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคประชาชน อาทิการจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชนในการเข้ารับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเผยแพร่ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยืนคำขอรับบริการ
และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดให้ส่วนราชการมีศูนย์บริการร่วมเพื่อให้บริการ หรือรับเรื่องต่างๆ 
จากประชาชน การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอจะต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ฯลฯ 

๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   เป็นกฎหมายซึ่งจำกัด
ความเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นแนวโน้มการติดต่อสื่อสารและการทำธุ รกรรม
รูปแบบใหม่ที่ยังอาจไม่มีกฎหมายครอบคลุมหรือรองรับ โดยให้ถือให้การดำเนินธุรกรรมในรูปของข้อมูล
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อิเล ็กทรอนิกส์ใดๆ มีความถูกต้องทางกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการในรูปแบบอื ่น เช่น  
การดำเนินการด้วยเอกสาร เป็นต้น 

๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกฎหมายว่าด้วยการ
กำหนด ยกเลิก แต่งตั ้ง หรือถ่ายโอน/มอบอำนาจให้แก่หน่วยงานกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ  
ตามมิติที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต ณ ขณะนั้น โดยในฉบับที่ ๑๗ มีใจความสำคัญที่ปรับปรุงและเพ่ิมเติม
เข้ามา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงจาก “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น 
“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” การถ่ายโอนอำนาจ (โอนบรรดาอำนาจ) มายังกระทรวงใหม่ 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และการให้อำนาจหน้าที่แก่ “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม” ในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๖) พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยความสำคัญของการ
คุ้มครองและปกป้อง มิให้ผู้ใดนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบหรือ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูล 
ส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำผิดต่างๆ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคาม ทางไซเบอร์ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบต่อความมั ่นคงของรัฐ ความมั ่งคง  
ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไว้  
๘ ประเดน็ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมทางไซ
เบอร์ทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ปกป้องโครงสร้างพื ้นฐานสำคัญที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศและพัฒนา
ศักยภาพด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติให้รอดพ้นจากภัยคุกคามรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างความตระหนักและส่งเสริมความร่วมมือภายในประเทศด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ไซเบอร์สเปซในทางท่ีเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในความร่วมมือเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร์ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
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๗) พระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐   
เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

๘) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งหมายถึง  
การกำกับดูแลข้อมูล โดยมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเกิดของข้อมูล 
การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การทำลาย การเข้าถึง การรักษาความปลอดภัย และการนำไปใช้ โดยให้
ความสำคัญทั้งในมุมกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี โดยจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ  
ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
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๔. การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร 
 

4.1. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบันของกระบวนการทำงาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ภาพที่ ๖ การเชื่อมโยงเครือข่ายของกรมการจัดหางาน 
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ภาพที่ ๗ ภาพเครื่องแม่ข่ายระบบงานสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 

 

 
ภาพที่ ๘ ภาพระบบงานสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 
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4.2. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมโยงระบบงานในปัจจุบัน 

                
 

 

ภาพที ่๙ สถาปัตยกรรมองค์กรของกรมการจัดหางานแสดงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช้ากับกระบวนการทำงานหรอืภารกิจองค์กร 

หมายเหต ุ: ตัวหนังสือสีแดงภายใต้กล่องสเีขยีว หมายถงึระบบและฐานข้อมูลที่ล้าสมัย รอการปรับปรุง 
 ตัวหนังสือสีดำภายใตก้ลอ่งสีเขยีว หมายถึงระบบหรือฐานข้อมลูที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
 ตัวหนังสือสีน้ำเงนิ แสดงถึงโครงการที่กำลังเตรยีมการจดัทำในปี 2๕๖๕  
 ตัวหนังสือสีดำภายใตก้ลอ่งสีส้ม หมายถึง โครงการทีอ่ยู่ในแผนพัฒนาด้านดจิิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 
 ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ปีงบประมาณที่พฒันาระบบหรือปีทีข่องบประมาณ 
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4.3. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 

เป็นการสรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือรับทราบวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปัญหาอุปสรรคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมการจัดหางาน โดยสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ดังนี้ 

 
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน 
๑) วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ต้องการให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยขับเคลื่อนกรมการจัดหางาน เพ่ือตอบสนอง
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางานที่จะให้แรงงานไทยมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัย 

๒) ปัญหาอุปสรรคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
• เพ่ิมระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูล 

• กระบวนการทำงาน ขั้นตอนมาก วิธีการใช้งานระบบยุ่งยากซ้ำซ้อน ควรออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้น 
ควรปรับปรุงหน้าตา UI ของระบบให้ทันสมัย ใช้งานง่าย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ควรปรับปรุง
ระบบเพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

• ยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบ (Audit) ติดตามการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการ
บริหารความเสี่ยง Fraud Management 

๓) ความคาดหวังต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
• ต้องการให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธ์ศาสตร์ที่มี 
• ต้องการให้นำBig Data มาบูรณาการข้อมูล เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร  
• ต้องการให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ประชาชนใช้งานได้โดยง่าย เข้าถึงง่าย 
• ต้องการให้กรมฯ เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Office) ลดการใช้กระดาษ และประยุกต์การใช้ระบบ

สารสนเทศเป็นหลัก  
• ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) และ PDPA 
• ต้องการให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลได้ (Audit) และสามารถบริหารความ

เสี่ยงทุจริตได้ (Fraud Management)  



~ 32 ~ 
 

 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

4.4. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลเป็นการพิจารณา

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ
กรมการจัดหางาน โดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน หรือ ปัจจัยภายใน จะเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในกรมฯ ทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่กรมฯ สามารถควบคุมหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้นได้ เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกรมฯ ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก หรือ ปัจจัย
ภายนอก จะเก่ียวข้องกับการพิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอก อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจกฎหมาย เทคโนโลยี 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่กรมฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อที่จะระบุโอกาส
และอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อกรมการจัดหางาน 
 
จุดแข็ง (S : Strength) 

• ผู้บริหารระดับสูงของกรมให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางองค์กรที่ซัดเจน และการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ซาติระยะเวลา ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งซาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนกลยุทธอื่นที่เก่ียวข้อง  

• บุคลากร มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ จิตบริการ มุ ่งมั ่น ทุ ่มเท ทำงานเป็นทีม  
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายทีก่ำหนดไว้  

• กรมการจัดหางานมีหน่วยงานบริการครอบคลุมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถ ขับเคลื่อน
งานตามภารกิจและให้บริการได้ครอบคลุม 

• กรมการจัดหางานมีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่ซัดเจนในทุกภารกิจ  
• กรมการจัดหางานมีระบบสารสนเทศครอบคลุมในการให้บริการประขาซนและการปฏิบัติงาน  

ของเจ้าหน้าที่  
• กรมมีกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานซึ่งทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน 

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงแรงงานสามารถนำไปใช้ประโยซน่ในการ
วางแผนกำลังคนของประเทศ 

• กรมการจ ัดหางานมีภารกิจครอบคลุมการให้บร ิการแก่กำล ังแรงงานทุกกลุ ่มเป้าหมาย  
ซึ่งมี ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 
จุดอ่อน(W : Weaknesses) 

• อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน    
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ต้องพ่ึงพาบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้าง
เหมาบริการ ซึ่งมีการเข้าออกจากงานบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ     
ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นที่เชื่อถอืของผู้มารับบริการ 

• การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สนับสนุนการทำงานของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เซ่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าไม่รองรับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ระบบสารสนเทศบางระบบยังล้าสมัย 
เซ่น ระบบต่างด้าวถูกกฎหมาย ฐานข้อมูลทุกระบบยังไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน เซ่น 
ระบบจัดหางานในประเทศ ต่างด้าว และระบบส่งเสริมการมีงานทำ เป็นต้น 
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• บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ขาดบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาสถติิ 
โปรแกรมเมอร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล เทคโนโลยีด ้านความปลอดภัย และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานในอนาคต 

• การประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของกรมไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำ
ให้ผู้รับบริการไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการของกรมทำให้ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดทำให้
เกิดการล่าช้าของการรับบริการ เช่น เข้าใจว่ายื่นแบบเสร็จสิ้นกระบวนการแต่จริงๆยังดำเนินการไม่
ครบ หรือใช้ระบบสารสนเทศแล้วสับสนทำให้ลงข้อมูลผิดต้องมาใช้บริการที่สำนักงานฯ 

• การให้บริการบางภารกิจ เช่น การแจ้งเข้าออกจากงานของคนต่างด้าว มีขั้นตอนและ เอกสารใน
การขอใช้บริการมากขั้นตอนในการใช้งานระบบมากเกินไปและแนวปฏิบัติไม่ซัดเจน ทำให้แต่ละ
หน่วยงานมีมาตรฐานในการให้บริการแตกต่างกัน 

• ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ไม่สามารถรองรับงานที่มีปริมาณมากได้ ระบบมีปัญหาบ่อยครั้ง 
• กรณีที่ระบบสารสนเทศมีปัญหา เช่น ข้อมูลคลาดเคลื่อน มี error ระหว่างการดำเนินการ หรือ    

มีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี ่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง หรือ สำนักงานประกันสังคม 
โดยการบริหารจัดการปัญหายังล่าช้า ส่งผลต่อการให้บริการ 

• ระบบสารสนเทศมีหลายระบบทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ขาดการบูรณาการข้อมูล 
 
โอกาส(O : Opportunity) 

• รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู ้ว ่างงานให้กลับสู ่ตลาดแรงงาน ให้บริการช่วยเหลือ  
ผู้ว่างงานให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการและขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ 

• รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นมาตรฐานสากล มีผลให้ กรมการ
จัดหางานได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงฃองประเทศ 

• ยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาภาคเมือง และพื ้นที ่ เศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นEEC  
สร้างโอกาสการ พัฒนางานตามภารกิจกรมการจัดหางานเพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญต่างๆ และ
ไทยแลนด์ ๔.๐ 

• รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนรัฐบาลดิจิทัล
อย่างจริงจัง ทำให้กรมมีโอกาสในการพัฒนาฐานข้อมูล  Big Data และ Data Governance 
เพื่อบูรณาการและ เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความ
สมดุล 
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อุปสรรค(T : Threats) 
• สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการ

เป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งมีประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มา
ช่วยในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในทุกด้าน เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการและอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมการจัดหา
งานยังขาดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาระบบงานตามประเด็นการประเมินดังกล่าว ทำให้
กรมการจัดหางานไม่สามารถผ่านการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ได้ 

• นายจ้าง/สถานประกอบการ บางรายยังไม่มีความเข้าใจในเงื่อนไขของโครงการ ผู้ใช้บริการไม่มี
ความเข้าใจในการใช้งานและการกรอกข้อมูลในระบบ ทำให้เกิดความผิดพลาด ทำให้  เจ้าหน้าที่
ต ้องประสานไปยังผู ้ร ับบริการเพื ่อขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน   
การปฏิบัติงาน 

• รัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายและผลงานที่มีความเร่งด่วน ทำให้ต้องปรับรูปแบบการทำงานให้
สอดร ับก ับสถานการณ์ท ี ่ เปล ี ่ยนไปเม ื ่อม ีการปร ับปร ุง แก ้ไข กฎหมายหร ือระเบ ียบ  
ระบบสารสนเทศไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ทันที 

• มาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยังคงไม่เพิ ่มบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งไม่ทดแทน 
บุคลากรกรณีเกษียณอายุในขณะที่ภารกิจของกรมขยายขอบเขตกำลังแรงงานเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้
ปริมาณงาน และอัตรากำลังไม่สมดุลกัน  

• กำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ที ่สำเร็จ 
การศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ เป็น
อุปสรรคต่อการจัดหางานตามภารกิจของกรม  

• โครงสร้างประขากรกำลังเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุ ทำให้ประเทศต้องกำหนดแนวทางการส่งเสริม      
การมงีานทำของผู้สูงอายุให้เหมาะสมตามศักยภาพ และประสบการณ์ 

• เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บางโครงการไม่สามารถ
ดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

• ด้วยวิธีการและเงื่อนไขของการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) รวมถึงการเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ยังมีข้อจำกัดบาง
ประการเช่น การลงทะเบียน การกำหนดตำแหน่ง การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปสู่การ
จัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างงาน  ประกอบกับสถานการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจที่ประสบกับปัญหาการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้นายจ้างยังคงพยายามที่จะรักษาจำนวนลูกจ้างเดิมและหยุด
การจ้างงานเพ่ิมชั่วคราว จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยตรง 

• ระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ (ผู้ใช้บริการ)ระบบยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
เนื่องจากโรงเรียนไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตโรงเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะให้นักเรียนทำวัดแวว
ความสามารถของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไม่ได้ทำแบบทดสอบฯ ของกรมการจัดหางาน 
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๕. วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 

“กรมการจัดหางานมุ่งเน้นหนักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการ ณ จุดเดียว 
สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
เพื ่อนำไปสู ่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัย ตามรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรตามมาตฐาน
สากล และมีความปลอดภัย ตามรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศตามมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เป้าหมาย 

๑. เพื่อให้บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความสามารถในการเป็นผู้นำในเทคโนโลยีใน
องค์กร 

๒. เพื่อให้บุคลากรระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ระดับสากล 
๔. เพื ่อให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกระดับของ

กรมการจัดหางาน 
๕. เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับ

ผู้บริหาร 
a. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพองค์กรที ่ม ีความโปร่งใส (Transparency) สามารถติดตาม 

ตรวจสอบงาน กิจกรรม การปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆได้ เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล  
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการให้ถูกต้องและเหมาะสม 

๖. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้ทันสมัย รองรับความต้องการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

๗. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security)             ให้
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติว่าด้วย      การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากร (Digital Human Capital) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมแพลตฟอร์มกลางการให้บริการแก่ประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล มีบริการอัจฉริยะและการบูรณาการคลังข้อมูล

สารสนเทศ (Digital Service and Big Data Analytic) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความชัดเจนในการติดตามตรวจสอบงานและผลการปฏิบัติงาน

ขององค์กร (Digital Governance) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT 

Infrastructure)  
 ยุทธศาสตร์ ๖ การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Cyber Security) 

 

 
ภาพที่ ๑๐ แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร 
(                     )

ยุทธศาสตร์ ๖ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (              )

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(                 )

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความชัดเจนในการ
ติดตามตรวจสอบงานและผลการปฏิบัติงานของ
องค์กร (                  )

ยุทธศาสตร์ที่   มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล มีบริการ
อัจฉริยะและการบูรณาการคลังข้อมูลสารสนเทศ 
(                                     )

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมแพลต อร์ม
กลางการให้บริการแก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร (Digital 
Human Capital) 

 เป้าประสงค์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การกำกับ ตรวจสอบ และการให้บริการตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการยอมรับในระดับ
สากล รวมถึงการส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างบริการที่ส่งเสริมการ
ให้บริการภาคประชาชน 

 กลยุทธ์  
๑) จัดฝึกอบรมการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ตามทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ.มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
๒) กำกับนโยบายให้บุคลากรจะต้องผ่านการฝึกอบรมและประเมินทักษะการใช้ดิจิทัล (Digital 

Skill) ตามสมรรถนะด้านดิจิทัลของ สำนักงาน ก.พ. 
๓) สร้างเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
๔) จัดอบรมเร ื ่องความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( IT Security) เพื ่อให ้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๑. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรม

ให้เข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
 

๑) อธิบายทฤษฎีหลักการเข้าถึงและใช้
ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ 
ชีวิตประจำวันได้ 
๒) ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
๓) เข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้
ใน ศตวรรษที่ ๒๑ 
๔) เรียนรู้การใช้งานดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
๕) ตระหนักรู้ การใช้ดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์ 

ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้เข้าใจดิจิทัล สามารถ
เข้าใจดังนี้ 
๑) สิทธิและความ
รับผิดชอบ  
๒) การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  
๓).การสื่อสารยุคดิจิทัล   
๔).ความปลอดภัยยุค
ดิจิทัล   
๕).ความเข้าใจสื่อดิจิทัล   
๖).แนวปฏิบัติในสังคม
ดิจิทัล   
๗).สุขภาพดียุคดิจิทัล  
๘).ดิจิทัลคอมเมิร์ซ   
๙).กฎหมายดิจิทัล 

1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน -ศทส. 
ส่วนงานอื่นๆ 
ภายในกรม 

3,000,000 

 
  



~ 39 ~ 
 

 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กร

ดิจิทัล 
 

๑) เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒) เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้พัฒนาองค์ความรู้
และการใช้งานด้าน
ดิจิทัลเพื่อให้สามารถ
เข้าสู่องค์กรดิจิทัลได้ 

1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน ส่วนงานอื่นๆ 
ภายในกรม 

3,000,000 

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านความมัน่คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

๑) ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรู้พ้ืนฐานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
๒) ให้เข้าใจลักษณะการโจมตีทางไซ
เบอร์ประเภทต่างๆ 
๓) แนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซ
เบอร์และการรับมือ 
๔) ผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
บุคคลและองค์กร 
๕) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพรบ.
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

๑) บุคลากรฝ่าย
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ได้รับการพัฒนา  
องค์ความรู้ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ครบทุกคน 
๒) บุคลากรฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ
ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้าน พรบ.ข้อมูล
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน -ศทส. 
ส่วนงานอื่นๆ 
ภายในกรม 

3,000,000 

  



~ 40 ~ 
 

 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2566 2567 2568   
๔. โครงการอบรมบุคลากรด้าน

สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 
และการใช้งาน EA Tools 

๑) เพื่อประเมินระดับความพร้อมของ
หน่วยงานต่อการพัฒนา  
๒) เพื่อศึกษาและกำหนดกรอบการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสม 
๓) เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (Current Architecture) ที่
ครอบคลุมในมุมมองด้านการดำเนินงาน 
มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศ มุมมองด้าน
ระบบงานและโปรแกรมประยุกต์และ
มุมมองด้านเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
๔) เพื่อจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บ
รายละเอียดและแสดงผลสถาปัตยกรรม
องค์กร EA Tools  
๕) เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารความ
เปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 

ประสิทธิภาพการทำงาน 
ของบุคลากรเพ่ิมข้ึน จาก
การใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได้มาตรฐาน 

3 แสน 3 แสน 3 แสน -ศทส. 
ส่วนงานอื่นๆ 
ภายในกรม 

๙00,000 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2566 2567 2568   
๕. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค  Digital 
Economy ด้าน Big Data & 
Analytics 

๑) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการ 
และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก จากการเรียนรู้ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
๒) เรียนรู้การบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้อย่าง
เป็นระบบ 
๓) เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๔) สามารถเลือกใช้และวิเคราะห์ชุดข้อมูล
ขนาดใหญ่ ได้อย่างเหมาะสมตรงความ
ต้องการ รวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลช่วย
ประกอบการตัดสินใจของนักวิเคราะห์
และผู้บริหารได้อย่าง ถูกต้อง แม่นยำและ
ทันสถานการณ์ 
๕)สร้างผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลด้าน Big Data 
& Analytics  

 ๑) บุคลากร.ที่รับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data 
๒) สามารถวางกลยุทธ์
ในการนำเอาเทคโนโลยี 
Big Data ไปประยุกต์ใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
๓) สามารถใช้ประโยชน์
จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่  เพ่ือ
ประกอบการวางแผน 
และการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง   ทันต่อ
สถานการณ์ 
๔) บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญดิจิทัลด้าน Big 
Data & Analytics 

3 แสน 3 แสน 3 แสน -ศทส. 
 ส่วนงานอื่นๆ 
ภายในกรม 

๙00,000 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมแพลตฟอร์มกลางการให้บริการแก่ประชาชน 
 เป้าประสงค์ 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชน นายจ้าง 
ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัลสู่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ 
และโมบายแอพพลิเคชั ่น (Mobile Application) ได ้ท ุกที ่  ท ุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
(Anywhere, Anytime, Any device) 

 กลยุทธ์  
๑) ดำเนินการศึกษา ออกแบบ เว็บไซตแ์ละโมบายแอพพลิเคชั่นในรูปแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อการ

ใช้งาน สำหรับประชาชน และนายจ้างให้สามารถเข้าใช้งานได้ ทุกที่ ทุ กเวลา ทุกอุปกรณ์ 
(Anywhere, Anytime, Any device) 

๒) ดำเนินการศึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่ที่สนับสนุนการทำงานภาครัฐ 
ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถเข้าใช้งานได้ ทุกที ่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ (Anywhere, 
Anytime, Any device) 

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่รองรับต่อการแปรรูปกระบวนการทำงานเชิง
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

๔) ดำเนินการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและแปรรูปกระบวนงานที่ข้ามผ่านขอบเขตกายภาพ 
(Physical) และ (Digital) เพ่ิมข้ึน 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๑) โครงการจ้างดำเนินการออกแบบ

และพัฒนาระบบเว็บไซต์ และ
ระบบรับข้อร้องเรียนการบริการ 

 

๑)พัฒนาเว็บไซต์ กรมการจัดหางานที่
เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) 
ตามแนวทางการพัฒนาที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
ตามข้อกำหนด (WCAG 2.๐) ระดับ AA  
๒) พัฒนารูปแบบการนำเสนอบริการ
หรือข้อมูล ให้ทันสมัยเข้าถึงเป้าหมาย 
และมีมาตราฐานระดับสากล มีแนวคิด
การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้มีความ
สะดวก ลดความซ้ำซ้อน รวดเร็ว 
สวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน 
ปลอดภัย  
๓)ระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้าง
ความพึงพอใจ ให้แก่ผู้รับบริการ  
โดยผู้รับบริการสามารถติดตามผลการ
จัดการข้อร้องเรียนได้ เช่น มีการกำหนด 
tracking number สำหรับติดตามเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์  
เป็นต้น 

๑) ปริมาณการเข้าใช้
บริการภาคประชาชน 
๒) ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจ ในการใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๕ 
แสน 

  -ศทส. 
 

๕๐๐,๐๐๐  
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 

2566 2567 2568   
๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการผ่าน LINE Application 

๑) เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารและ 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับประชาชน  
๒) พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือให้การ
เข้าถึงง่ายและง่ายต่อการใช้งาน 
๓) เป็นช่องทางให้สื่อหลักต่างๆ นำไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

๑) มีระบบสารสนเทศ
จัดเก็บ สื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
๒) มีระบบให้บริการ
เพ่ือให้การเข้าถึงง่าย
และง่ายต่อการใช้งาน 
๓) ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจ ในการใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑๒ 
ล้าน 

  -ศทส. 
 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐  

3) โครงการเช่าใช้บริการเครื่องมือ
วิเคราะห์และเฝ้าระวัง Content 
social media 

๑) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ใช้บริการของกรมการจัดหา
งาน  
๒) นำผลสำรวจมาวิเคราะห์และจัดทำ
ระบบให้บริการได้ตรงความต้องการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
อย่าง 

หน่วยงานนำผลการ
สำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเสนอผู้บริหาร
และปรับปรุง/พัฒนา
ระบบ 

 4 ล้าน  -ศทส. 
-สลก. 
-กบต. 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 

2566 2567 2568   
4) โครงการพัฒนาระบบบริการออก
ใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์ 
(DOE e-License) ระยะที่ 2  

1)เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
ให้บริการของระบบบริการออก
ใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์ 
2)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครอง
แรงงาน ป้องกันแรงงานไม่ให้ถูก
หลอกลวง และป้องกันการค้ามนุษย์ 
 

1) มีระบบการให้บริการ
ออกใบอนุญาตจัดหางาน
อิเล็กทรอนิกส์ (DOE e-
License) ผ่าน Mobile 
Application 
 รองรับการออกบัตร
ประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ 
สำหรับผู้จัดการ ลูกจ้าง 
และตัวแทนผู้รับอนุญาต
จัดหางาน 
 

15 
ล้าน 

  -ศทส. 
-กทค. 
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 

2566 2567 2568   
5) โครงการจัดหาระบบการจัดส่งแรงงาน
ไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล 
(Thailand - Israel Cooperation on 
the Placement of Workers : TIC) 

1) เพ่ือพัฒนาระบบจัดส่งข้อมูล
แรงงานไทยที่มีความประสงค์
เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน 
และเจ้าที่ของอิสราเอล (PIBA) ใน
การรับ-ส่ง 
3) เพื่อจัดทำข้อมูลแรงงานไทยที่
เดินทางไปทำงานต่างประเทศให้
เป็นฐานข้อมูลเดียวกับระบบTOEA  

1) มีระบบการจัดส่ง
แรงงานไทยไปทำงานภาค
เกษตรในรัฐอิสราเอล 
ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือไทย - อิสราเอล 
เพ่ือการจัดหางาน 
(Thailand - Israel 
Cooperation on the 
Placement of Workers: 
TIC) ที่มีประสิทธิภาพ 
2) จัดทำข้อมูลแรงงาน
ไทยที่เดินทางไปทำงาน
ต่างประเทศให้เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกับระบบ
TOEA 

13 
ล้าน 

  -ศทส. 
-กรต. 
 

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 

2566 2567 2568   
6)โครงการจัดหาระบบทดสอบความ
พร้อมทางอาชีพ 
 (นำ AI มาประเมินพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ) 

1) พัฒนาระบบการทดสอบความ
พร้อมทางอาชีพเพ่ือให้การเข้าถึงง่าย
และใช้งานง่าย 
2) เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจ ความ
หลากหลาย ให้กับบททดสอบ 

1) หน่วยงานมีระบบการ
ให้บริการทดสอบความ
ถนัดทางอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย  
 

  ๘ ล้าน -ศทส. 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๗) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไทย
มีงานทำ 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลแรงงาน
ไทย ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
มากขึ้น 
๒) เพิ่ม API สำหรับการเชื่อมต่อไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการทำ Open 
Data 

๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ระบบให้บริการเพ่ือให้การ
เข้าถึงง่ายและง่ายต่อการ
ใช้งาน 
๒) ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจ ในการใช้งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ 

 ๑๒ 
ล้าน 

 -ศทส. 
 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐  
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตร์ที่   มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล มีบริการอัจฉริยะและการบูรณาการคลังข้อมูลสารสนเทศ 
(Digital Service and Bigdata Analytic) 

 เป้าประสงค์ 
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยการใช้เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การให้บริการประชาชนเพื ่อปรับปรุงบริการภาครัฐ และพัฒนานโยบายที่สอดคล้องกับ
ลักษณะความต้องการของหน่วยงาน ประชาชนและภาคธุรกิจ พร้อมทั้งบูรณาการคลังข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลในด้านต่าง ๆ และช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมการบริการอัจฉริยะของ
กรมการจัดหางาน 

 กลยุทธ์  
๑) ปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นการจัดการที่รองรับดิจิทัล 
๒) ดำเนินการบูรณาการระบบคลังข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถประมวลผล

ข้อมูลในด้านมุมต่าง ๆ และช่วยสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
๓) ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมในการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงปริมาณเป็นฐานในการ

ตัดสินใจของผู้บริหารเพิ่มข้ึน 
๔) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) เพื่อสนับสนุนการตัดสินในของ

ผู้บริหาร 
 

  



~ 49 ~ 
 

 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการเงินการบัญชีภาครัฐ (ERP) 
 

มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back 
Office) ของกรมฯ ที่ดีได้
มาตรฐานสากลและทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน ที่ครอบคลุมกระบวนการ
ทำงานทั้งหมด 

มีระบบการเงินการบัญชีที่
เป็นมาตรฐานสากล 

 ๒๕ 
ล้าน 

 -ศทส. 
- สลก. 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการปรับปรุงระบบบันทึกผล
การตรวจ (TSIP) เชื่อมโยงระบบ
แรงงานต่างด้าว และยื่นออนไลน์ 

มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจและคุ้มครองแรงงานของ 
กรมฯ ที่ดีได้มาตรฐานสากลและ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ที่ครอบคลุม
กระบวนการทำงานทั้งหมด 

๑)มเีทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการติดตาม 
๒)รายงานผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญของ
กรมการจัดหางานต่อ
สาธารณะที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์
เทคโนโลยีทุกรูปแบบ และ
สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างหลากหลาย เช่น 
PDF WORD EXCEL เป็น
ต้น 

8 ล้าน   -ศทส. 
-กทค. 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (E-Budgeting) 

1)มีระบบสารสนเทศรองรับ
กระบวนการจัดทำงบประมาณท่ีมี
ความเป็นอัตโนมัติและมีมาตรฐาน  
(Budgeting automation and 
standardization) 
2) มีการปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ (Budgeting Process 
Improvement) 
3) สามารถบูรณาการกลยุทธ์เข้ากับ
การวางแผนทางการเงิน (Integrate 
strategy with financial  
planning) 
4)สนับสนุนการบริหารวินัยทาง
การเงินและความยั่งยืนทางการคลัง 
(Financial discipline and fiscal  
sustainability) 
5)สนับสนุนการนำกรอบงบประมาณ
ระยะปานกลางมาใช้ (Adopt a 
medium term budget  
framework) 

๑)มีระบบสารสนเทศ
รองรับกระบวนการจัดทำ
งบประมาณท่ีมีความเป็น
อัตโนมัติและมีมาตรฐาน 
๒)สามารถบูรณาการแผน
กลยุทธ์เข้ากับแผน
ทางการเงิน 
๓)หน่วยรับงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่
กองงบประมาณสามารถ
ใช้ข้อมูลจากระบบ
สนับสนุนการวางแผน
งบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลางได้ 
๔)ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
วิเคราะห์และจัดทำ
รายงาน 
งบประมาณท่ีสอดคล้อง
กับเงื่อนไขในการบริหาร
วินัยทางการเงินการคลัง 

  ๒๐ 
ล้าน 

-ศทส. 
- สลก. 
- กยผ. 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๔. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่ของกรมการจัดหางาน 
๑)เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้าน
แรงงานที่มีความถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพของประเทศ 
๒)เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
แรงงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก
และภาคธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่มาจาก
สื่อสังคมออนไลน์ เข้าสู่ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ 
๓)เพ่ือการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในส่วนที่
เกี่ยวกับภารกิจกรมในทุกด้าน โดย
จะต้องวิเคราะห์และสามารถแสดง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไป
ใช้ประกอบในการวางนโยบายเชิงรุก 

๑)ระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ใน
ภารกิจต่าง ๆ ของกรมการ
จัดหางานลดลง ร้อยละ 
50 
๒)ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์
เพ่ือใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจได้ทุกท่ีทุกเวลา 
๓)มีระบบรายงาน
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากการดำเนินงานของ
หน่วยงานโดยการใช้
เทคโนโลยี 
และดิจิทัลที่ทันสมัย แบบ 
Real Time เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถนำข้อมูล
ไปใช้ในการตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาอย่างทัน
การณ์ 

 ๒๒ 
ล้าน 

 -ศทส. 
 

๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๕. โครงการปรับปรุงระบบบันทึกผล

การตรวจ (TSIP) เชื่อมโยงระบบ
แรงงานต่างด้าว และยื่นออนไลน์ 

มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจและคุ้มครองแรงงานของ 
กรมฯ ที่ดีได้มาตรฐานสากลและ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ที่ครอบคลุม
กระบวนการทำงานทั้งหมด 

๑)มเีทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการติดตาม 
๒)รายงานผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญของ
กรมการจัดหางานต่อ
สาธารณะที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
รวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์
เทคโนโลยีทุกรูปแบบ และ
สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างหลากหลาย เช่น 
PDF WORD EXCEL เป็น
ต้น 

8 ล้าน   -ศทส. 
-กทค. 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความชัดเจนในการติดตามตรวจสอบงานและผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
(Digital Governance) 

 เป้าประสงค์ 
มุ่งเน้นการเพิ ่มประสิทธิภาพองค์กรที ่มีความโปร่งใส (Transparency) สามารถติดตาม 
ตรวจสอบงาน กิจกรรม การปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆได้ เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล  
สร้างความเชื่อมั่นในข้อมูล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก
ภายในกรมการจัดหางานได้ง่าย สร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

 กลยุทธ์  
๑) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ Data Governance 
๒) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการ

องค์กร (Enterprise Architecture : EA) สำหรับกรมการจัดหางาน.  
๓) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ IT 

Service Management : ISO/IEC ๒๐๐๐๐ 
๔) ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน

ข้อมูล 
๕) ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงทุจริตภายในและภายนอกองค์กร 

(Fraud Risk Management)  
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการ

บริการตามมาตราฐาน ITIL และ 
ITSM 

๑) เพื่อกำหนดทรัพยากรที่จำเป็น 
สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง และเพ่ือ
กำหนด ขั้นตอนวิธีการในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ 
ฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน ITIL  
๒) เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารงาน
ด้านสารสนเทศของกรมฯ โดยเป็นการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่แล้วในการ
บริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์นำมา
ปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๑) มีขบวนมาตรฐานการ
ให้บริการด้านไอที ตาม
มาตราฐานที่เหมาะสม 
๒) เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ฝึกอบรมให้เข้าใจในการ
ให้บริการด้านไอทีตาม
มาตราฐานที่เหมาะสม 
๓) ได้เครื่องมือในการใช้
งานด้านการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม 

 ๑๒
ล้าน 

 -ศทส. ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการศึกษาวิเคราะห์ และ
ออกแบบ กรอบการกำกับดูแล
ข้อมูล( Data Governance) 
สำหรับกรมการจัดหางาน. 

๑) เพื่อศึกษา ความต้องการการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๒) วางแนวทางกรอบการกำกับดูแล
ข้อมูล 
๓) จัดทำมาตรฐานด้านข้อมูล
หน่วยงาน 

๑) มีแนวทางการกำกับ
ดูแลข้อมูล 
๒) มีมาตรฐานด้าน
ข้อมูลหน่วยงาน 

  ๕ ล้าน -ศทส. ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๓. โครงการศึกษา วิเคราะห์ และ

ออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการ
องค์กร (Enterprise Architecture : 
EA) สำหรับกรมการจัดหางาน  

๑) เพื่อให้มีแนวทาง ระบบ และ
เครื่องมือเพ่ือให้มีการจัดทำ
สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 
(EA)  
๒) เพื่อศึกษาและกำหนดกรอบ
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ที่เหมาะสม     
๓) เพื่อสร้างหรือถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร 
(EA) ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
4) มี EA Tools ที่เหมาะสม 

๑) มีสถาปัตยกรรมการ
จัดการองค์กร (EA) 

 ๕ ล้าน  -ศทส. ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

  



~ 56 ~ 
 

 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๔. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกรมการจัดหางาน 
๑) เป็นศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านแรงงานของกรมการจัดหางาน 
๒) เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ส่วน
ราชการ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 
สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์    
เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ คาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างถูกต้องและทั่วถึง  
๓) เพ่ือพัฒนาระบบงานข้อมูลแบบ
เปิด Open DATA เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลสาธารณะของกรมการจัดหางาน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔) สามารถรองรับการปรับปรุงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ 

๑) ระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดเตรียมข้อมูลแบบเปิด
ของกรมการจัดหางาน
ลดลง ร้อยละ 80 
๒) มีการบูรณาการการ
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 
หรือการให้บริการผ่าน
บนระบบเดียวกันในงาน
ภารกิจที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน 

  ๒๐ 
ล้าน 

-ศทส. 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Infrastructure) 
 เป้าประสงค์  

มุ ่งเน ้นการพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส ื ่อสาร  
โดยดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือรองรับ
การใช้งานภายในของกรมการจัดหางาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) ให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เพื ่อรองรับการ
ขยายตัว (Scalability) ในอนาคตให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้มากยิ่งข้ึน 

 กลยุทธ์  
๑) ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นสถาปัตยกรรม

แบบคลาวด์ (Cloud Computing) พร้อมติดตั้งระบบสำรองข้อมูล (Backup System) 
๒) ดำเนินการจัดหาศูนย์สำรองข้อมูล (DR-Site) เพ่ือรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในกรณีท่ีศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) เกิดปัญหาไม่สามารถใช้
งานได้ เพื่อให้สามารถใช้บริการระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

 
แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๑. โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ

เครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่
เสื่อมสภาพ 
การใช้งาน 

๑) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
 

๑) บุคลากรมีครุภัณฑ์ที่
มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชน 

17.๔ 
ล้าน 

1๘.๒ 
ล้าน 

1๕ 
ล้าน 

-ศทส. 
 

๕๐,๖๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณทดแทนอุปกรณ์ที่
เสื่อมสภาพการใช้งาน 

1) จัดหาอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณที่มปีระสิทธิภาพ
ทดแทนเครื่องเดิม 

๑) มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณที่มี
ประสิทธิภาพรับส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายได้
รวดเร็ว  

 2.1 
ล้าน 

 -ศทส. 
 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการซื้อเครื่องแม่ข่ายทดแทน
เครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน 

๑) จัดหาเครื่องแม่ข่ายที่มี
ประสิทธิภาพทดแทนเครื่องที่
เสื่อมสภาพการใช้งาน 

๑) มีเครื่องแม่ข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสำหรับ
ติดตั้งระบบสารสนเทศ 

5 ล้าน   -ศทส. 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลระบบ
สำรอง  
(DR Site) 

๑) เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
ศูนย์ข้อมูลสำรอง 
๒) เพื่อให้ระบบต่างๆของ
หน่วยงานให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
รองรับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน 

๑) หน่วยงานมีครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการทำงาน
ของระบบได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๑๘  
ล้าน 

  -ศทส. 
 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Cyber Security) 
 เป้าประสงค์   

มุ่งเน้นการปรับปรุงเพิ ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( IT 
Security) เพื ่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
พระราชบ ัญญ ัต ิ ว ่ าด ้ วยการร ักษาความม ั ่ นคงปลอดภ ัย ไซเบอร ์  พ.ศ .  ๒๕๖๒  
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันข้อมูล ปกป้องข้อมูล และมาตรการลงโทษ
ผู้กระทำผิด/ผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบความ
มั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( IT Security) เพื ่อป้องกันผู ้ไม่ประสงค์ดีบุกรุก ( Intrusion 
Detection) ผู้ที่ต้องการเจาะระบบ (Hacker) 

 กลยุทธ์  
๑) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน และจัดหาระบบ
บริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (E-Consent Management) และความปลอดภัย
ฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ (Database Security and PAM) 

๒) ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
รองรับนโยบายการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการป้องกัน รับมือ และลดความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
(Information Security Management System :ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑ 

๕) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management :BCP) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๒๓๐๑ 

๖) จัดการอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ 
 

  



~ 60 ~ 
 

 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๑. โครงกาจ้างที่ปรึกษาปรับปรุง

ขั้นตอนและกฎระเบียบให้รองรับ
ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

 

๑) เพ่ือจัดอบรมให้บุคลากรให้มีความ
เข้าใจและตระหนักถึงกฎระเบียบ
เพ่ือให้รองรับตามพรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
๒)เพ่ือขอความยินยอมในการขอความ
ยินยอมเพ่ือการเก็บ รวบรวม ใช้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
๓)เพ่ือบริการจัดการขอความยินยอม
และแจ้งสิทธิรวมถึงวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
๔) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการ
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 
๕) เพื่อให้มีเทคโนโลยีในการป้องกัน
การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ 
เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วน
บุคคล 

๑) มีการฝึกอบรมให้
บุคลากรให้มีความเข้าใจ
และตระหนักถึง
กฎระเบียบเพ่ือให้รองรับ
ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
๒) มีระบบการให้ความ
ยินยอมและการแจ้งเตือน
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งใน
รูปแบบเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๓) มีระบบการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการ
เข้ารหัสข้อมูลหรือจำกัด
การเข้าถึงข้อมูล 

๕ ล้าน   - ศทส. 
- กน. 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

  



~ 61 ~ 
 

 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความ

มั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ยุคใหม่ 
(Cyber Resilience) 

๑) เพื่อศึกษากลไกหลักในการขับเคลื่อน
ธุรกิจที่ทำให้เผชิญกับความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) 
๒) เพื่อการประเมินระดับความเสี่ยงตั้ง
ต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk 
Assessment)  
๓) เพื่ออบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามด้านความมั่งคงปลอดภัยไซ
เบอร์ยุคใหม่ (Cyber Resilience) 
 

๑) มีการฝึกอบรมบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง 
ให้ปฏิบัติงานได้ตามด้าน
ความมั่งคงปลอดภัยไซ
เบอร์ยุคใหม่ (Cyber 
Resilience) 
 

3 ล้าน   -ศทส. ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

  



~ 62 ~ 
 

 

แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security 
Management System-ISMS) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ 

๑) ศึกษาความมั่นคงปลอดภัย
ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ 
๒) นำมาตรฐาน ISO/IEC 
๒๗๐๐๑ มาปรับปรุงระบบความ
มั่นคงปลอดภัยของกรม 
๓) เพื่ออบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๒๗๐๐๑ 

๑) มีการฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
๒๗๐๐๑ 
๒) ขอรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 
๒๗๐๐๑ จาก
หน่วยงานออก
ใบรับรองระดับสากล 

  3 ล้าน -ศทส. ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐาน
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity 
Management :BCP) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC ๒๒๓๐๑ 

๑) ศึกษาความมั่นคงปลอดภัย
ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC ๒๒๓๐๑ 
๒) นำมาตรฐาน ISO/IEC 
๒๒๓๐๑ มาปรับปรุงระบบความ
มั่นคงปลอดภัย 
๓) เพื่ออบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๒๒๓๐๑ 

๑) มีการฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
๒๒๓๐๑  
 

  ๒ ล้าน -ศทส. ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๕. โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและ

รับมือภัยคุกคามความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 

๑) เพ่ือเสริมสมรรถนะ
ประสิทธิภาพของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
เครือข่ายของกรมฯให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
๒)เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภัย
คุกคามทางไซเบอร์  
๓)ลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึนเมื่อถูกโจมตีจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 

๑) ระดับความสำเร็จ
ของการเฝ้าระวังและ
แก้ไขเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ 
๒ )ยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ของกรมฯ 

๘ ล้าน ๘ ล้าน ๘ ล้าน -ศทส. ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๖. โครงการปรับปรุงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบงานบริหาร
จัดการฐานข้อมูลข้อมูลเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

๑)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลที่กรมการจัดหางานมี
อยู่ สามารถรองรับการทำงาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
๒)เพ่ือช่วยสนับสนุนการทำงาน
ของ 
แอปพลิชันของกรมการจัดหา
งานให้สามารถรองรับการทำงาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

- มีระบบงานบริหาร
จัดการฐานข้อมูลข้อมูล
และเครื่องมือที่สามารถ
รองรับและสนับสนุน
การทำงานตาม
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ได ้
- แอพพลิเคชั่นของ
กรมการจัดหางาน
สามารถรองรับการ
ทำงานตามตาม
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ได ้

21.4 
ล้าน 

  -ศทส. 21,40๐,๐00 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนการดำเนนิงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   งบประมาณ 
       (บาท) 

2566 2567 2568   
๗. โครงการซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังและ

ตรวจสอบช่องโหว่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน ระยะที่ 1 

๑)เพ่ือตรวจสอบช่องโหว่ของ
ระบบเพ่ิมความปลอดภัยของ
ข้อมูลและบริการ 
 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
คาดการณ์ความต้องการใช้งาน
ระบบได้ล่วงหน้า 
๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
แก้ไขระบบในกรณีเกิดปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 

๑) หน่วยงานมีครุภัณฑ์
สนับสนุนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ควบคุม
ระบบ 
๒) หน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบการทำงาน
ของระบบได้ 24 
ชั่วโมง 
3) หน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบช่องโหว่ของ
ระบบเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน 

 11.5 
ล้าน 

8 ล้าน -ศทส. ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ 
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แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกรมการจัดหางาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘) 

๗. แนวทางขับเคลื่อนแผน 

กรมการจัดหางานจำเป็นที ่จะต้องมีกลไกสำหรับการขับเคลื ่อนให้ประสบความสำเร็จ ๔  กลไก  
ได้แก่ กลไกเชิงนโยบาย กลไกการดำเนินงานและงบประมาณ กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ  
กลไกการประเมินผลโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

๗.๑ กลไกเชิงนโยบาย 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแผนพัฒนาดิจิทัล ผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางานจะต้องสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดนโยบายไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยจะต้องดำเนินงานจัดทำโครงการตามแผนด้านดิจิทัล
ของกรมการจัดหางาน 

 
๗.๒ กลไกการดำเนินงานและงบประมาณ 

จากรายงานวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2564 และรายงานผลการสำรวจระดับความ พร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่รายงานว่าหนึ่งในปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนิน
โครงการไม่ประสบความสำเร็จ คือปัญหาอุปสรรคด้านการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้รับการสนับสนุน  
การดำเนินโครงการมีความจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้โครงการประสบ
ความสำเร็จต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้แผนฯ ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย ควรให้ความสำคัญในมิติของ
การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ โดยทำเอกสารรายละเอียดความสำคัญของโครงการและแนวทางการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน เพื ่อนำเสนอแก่สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื ่ออนุมัติจัดสรร
งบประมาณตามผลการพิจารณากลั่นกรองต่อไป 

 
๗.๓ กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ  

สร้างความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายใต้กรมการจัดหางาน เพ่ือขับเคลื่อนแผนดิจิทัลโดยมีตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมหารือ คิดค้นแนวทางการทำงานร่วมกัน แนวทาง
ขับเคลื่อนแผนดิจิทัลให้สู่การปฏิบัติ และให้ความรู้ ความเข้าใจในทิศทางความต้องการพัฒนาดิจิทัลของ
กรมการจัดหางาน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
ขยายความร่วมมือ/ร่วมลงทุนกับพันธมิตร หรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) 
 ในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์บริการนวัตกรรมด้านแรงงาน ทั้งนี้ ควรขยายช่องทางให้ประชาชน  มีส่วนร่วม  
(e-Participation) แสดงความคิดเห็น ร่วมออกแบบ ร่วมบริหาร และร่วมตรวจประเมินผล เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมการจัดหางานโดยความต้องการของประชาชน (Citizen Driven) หรือผู้ใช้บริการ
อย่างแท้จริง 

 
๗.๔ กลไกการประเมินผลโครงการ 

จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมการจัดหางานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ตอบสนองต่อ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง  
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