แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

สำานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

บทที่ 1 บทนำำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
แผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2559–2563 จัดทำาขึน้ เพือ่ เป็น
แนวทางในการพัฒ นางานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (Information Communication
Technology: ICT) ของกรม ให้มีกรอบแนวทางการดำาเนินงาน การบริหารจัดการด้าน ICT และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานตามแผนแม่บท ICT ของกระทรวงแรงงาน และแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2559- 2561) และแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพือ่ ให้การดำาเนินงานด้าน ICT ของ
กรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี การจัดทำา (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั
ครั้งนี้เป็นการทำาแผนต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ระยะ พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งได้ใช้แผนดังกล่าวในการบริหารงานต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2558 สำาหรับใช้
ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการดำาเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอดคล้องตามภารกิจทีก่ ำาหนด
1.2 ภำรกิจหลัก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำาหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน การ
แรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ
กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนา
แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
1.3 อำำนำจหน้ำที่
(1) กำาหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่ง เสริม กำากับ ดูแลให้การรับรองสถาน
ประกอบกิจการที่มกี ารบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล
(2) คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย
กำาหนดและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
(3) ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูร้ ับงานไปทำาที่บ้าน กฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(4 พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในกำากับของรัฐ
(5) ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน
ทัง้ ในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการทำางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการ
แรงงาน
(6) ส่งเสริมและดำาเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(7) ดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน
(8) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำาแผนงานและประสาน
แผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงานของกระทรวง
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกำาหนดหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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1.4 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่

สำานักงานเลขานุการกรม
กองคุ้มครองแรงงาน

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

สำานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

สำานักแรงงานสัมพันธ์

กองบริหารการคลัง
กองความปลอดภัยแรงงาน

กองนิติการ
กองสวัสดิการแรงงาน

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ พื้นที่
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

วิสัยทัศน์
แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิในการทำางานอย่างเป็นธรรมและทัว่ ถึงภายในปี 2564
พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนกลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน
2. เพิ่มโอกาสให้แรงงานเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิและบริการ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. สร้างหุน้ ส่วนการทำางานและใช้การเจรจาทางสังคม เพือ่ ให้แรงงานมีความมัน่ คง ปลอดภัยและได้รบั
สวัสดิการอย่างเสมอภาค
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย
3. พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นแรงงาน
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4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ์
1. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน
2. เสริมสร้างกลไกการมีสว่ นร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม
3. พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการจัดการแรงงานของประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุข
ในวงการแรงงาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
2. ส่งเสริมความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยหลักสุจริตใจ
3. พัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย
4. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. ปลุกจิตสำานึกบุคลากรให้ปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง
3. เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

บทที่ 2
กรอบการพิจารณาการจัดทำาแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
การจัดทำาแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2559- 2563 ได้มีการศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบการพิจารณาประกอบด้วย
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
เป็นแผนทีก่ ล่าวถึงทิศ ทางในการพัฒ นาประเทศเพือ่ สร้า งสมดุล การพัฒ นาในทุก มิต ิ โดยเน้น
การตัง้ รับเป็นหลัก คือ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.1.1 วิสัยทัศน์
“ประชาชนทุก กลุ่ม วัย มีส ุข ภาพดี อายุย ืน ยาว มีห ลัก ประกัน สุข ภาพเข้า ถึง บริก าร
ที่มีคณ
ุ ภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพ อยูใ่ นสังคมและสิ่งแวดล้อมทีด่ ี สร้างประเทศไทย
ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
2.1.2 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 การสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All)
พันธกิจที่ 2 การระดมพลังทั้งสังคมเพือ่ สร้างสุขภาพ (All for Health)
พันธกิจที่ 3 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies)
พันธกิจที่ 4 การปฏิรปู ระบบสุขภาพสูก่ ารปฏิรปู ประเทศไทย (Health System Reform
Thailand Reform)
พันธกิจ ที่ 5 การสร้า งคนไทยสุขภาพดี สัง คมดี เมือ งไทยแข็ง แรง (Healthy People
Healthy Society Healthy Thailand)
2.1.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเท่าเทียมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
และขั้นสูงที่จำาเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถสูงและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวติ ของประชากรตลอดช่วงชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การคุม้ ครองจัดการโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ลดผลกระทบสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างพันธมิตรทางด้านสุขภาพระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน ระดับภูมภิ าค และระดับโลกได้
อย่างทัดเทียมและก้าวไกล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจยั พัฒนา ลงทุนด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และธุรกิจสุขภาพให้สามารถแข่งขันพึ่งตนเอง
ลดการนำาเข้าและเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก้าวสู่ประเทศรายได้สูง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การปฏิรปู ระบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพทีม่ น่ั คงและยัง่ ยืน
ง ง

2. 2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็น แผนที่จ ัด ทำา ขึ้น เพื่อ ใช้เ ป็น กรอบในการผลัก ดัน ให้เ ทคโนโลยีด ิจ ิท ัล เป็น กลไกสำา คัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน
การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทย
2.2.1 วิสัยทัศน์
“ปฏิร ูป ประเทศไทยสู่ด จิ ิท ัล ไทยแลนด์” โดย ดิจทิ ลั ไทยแลนด์ (Digital Thailand)
หมายถึง ประเทศไทยทีส่ ามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากร เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
2.2.2 เป้าหมาย
1) เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลกด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เป็นเครือ่ งมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2) สร้า งโอกาสทางสัง คมอย่า งเท่า เทีย มด้ว ยข้อ มูล ข่า วสารและบริก ารผ่า นสื่อ ดิจ ิท ัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจทิ ัลด้วยการเตรีย มความพร้อ มให้บุคลากรทุก กลุ่มมีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพในยุคดิจทิ ัล
4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำา งานและการให้บริการของภาครัฐด้ว ยเทคโนโลยีด ิจิทัล
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัตงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.2.3 ยุทธศาสตร์
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 1 พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานดิจ ิท ัล ประสิท ธิภ าพสูง ให้ค รอบคลุม
ทั่ว ประเทศ มุ่ง พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานดิจ ิท ัล ประสิท ธิภ าพสูง ที่ป ระชาชนทุก คนสามารถเข้า ถึง
และใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยกำาหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มี
ราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาว โครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน เช่นเดียวกับ ถนนไฟฟ้า น้ าประปา
ทีส่ ามารถรองรับการเชือ่ มต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
1) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ มีความทันสมัย
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางการเชือ่ มต่อและแลกเปลีย่ นข้อมูลของอาเซียน
โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก
3) จัดให้มนี โยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ ฐาน คลืน่ ความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ปรับ รัฐ วิส าหกิจ โทรคมนาคมให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์แ ละความก้า วหน้า
ของอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์
ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำาหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย
ทีจ่ ะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจ
ให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ
2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup)ให้เป็นฟันเฟืองสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดจิ ิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
เชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
4) เพิ่มโอกาสทางอาชีพ เกษตรและการค้า ขายสินค้า ของชุม ชนผ่า นเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล
โดยดำาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 3 สร้า งสัง คมคุณ ภาพด้ว ยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล มุ่ง สร้า งประเทศไทย
ที่ป ระชาชนทุก กลุ่ม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กลุ่ม เกษตรกร ผู้ท ี่อ ยูใ่ นชุม ชนห่า งไกล ผู้ส ูง อายุ ผู้ด ้อ ยโอกาส
และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้
ทั้ง ระดับ ประเทศ และระดับท้อ งถิ่น ในรูปแบบดิจ ิท ัล ที่ประชาชนสามารถเข้า ถึง และนำา ไปใช้ป ระโยชน์
ได้โดยง่ายและสะดวกและมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อ ขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์
5 ด้าน คือ
1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด ิจิทัล
สำาหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผูพ้ ิการ กลุ่มผูท้ ี่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี
3) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดจิ ิทัลเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
4) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย
ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล
5) เพิม่ โอกาสการได้รบั บริการทางการแพทย์และสุขภาพทีท่ นั สมัยทัว่ ถึง และเท่าเทียมสู่สังคม
สูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 4 ปรับเปลี่ย นภาครัฐ สู่ก ารเป็นรัฐ บาลดิจิท ัล มุ่ง ใช้เ ทคโนโลยีด ิจ ทิ ัล
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
นำา ไปสู่ก ารหลอมรวมการทำา งานของภาครัฐ เสมือ นเป็นองค์ก รเดีย ว นอกจากนี้ รัฐ บาลดิจทิ ัล ในอนาคต
จะเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส ่ว นร่ว มในการกำา หนดแนวทางการพัฒ นาสัง คมและเศรษฐกิจ การบริหาร
บ้า นเมือ งและเสนอความคิด เห็นต่อ การด าเนินงานของภาครัฐ โดยยุท ธศาสตร์นี้ประกอบด้ว ยแผนงาน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผูใ้ ช้บริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่อำานวยความสะดวกต่อประชาชนนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
2) ปรับเปลีย่ นการทำางานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน
3) สนับ สนุน ให้ม ีก ารเปิด เผยข้อ มูล ที่เ ป็น ประโยชน์ต ามมาตรฐาน Open Data
และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทำางานของรัฐ
4) พัฒ นาแพลตฟอร์ม บริก ารพื้น ฐานภาครัฐ (Government Service Platform)
เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 5 พัฒ นากำา ลัง คนให้พ ร้อ มเข้า สู่ย ุค เศรษฐกิจ และสัง คมดิจ ิท ัล
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนากำาลังคนวัยทำางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความ
สามารถในการสร้า งสรรค์และใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล อย่า งชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒ นา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับ
มาตรฐานสากล เพือ่ นำาไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย
2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ส ามารถวางแผนการนำา เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล
ไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการมีกฎหมาย
กฎระเบีย บ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภ าพทันสมัยและสอดคล้อ งกับหลัก เกณฑ์สากล เพื่อ อำานวย
ความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทำาธุรกรรมออนไลน์ตา่ งๆ รวมถึง
สร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชือ่ มั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน
เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจทิ ัลและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย
แผนงานเพือ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
1) กำา หนดมาตรฐาน กฎ ระเบีย บ และกติก าด้า นดิจ ิท ัล ให้ม ีค วามทัน สมัย และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออำานวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจ
และสังคม
2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
ต่อพลวัตของเทคโนโลยีดจิ ิทัลและบริบทของสังคม
3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล และการทำาธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค
2.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงแรงงาน(ฉบับที่ 3) ระยะ พ.ศ.
2559-2563
เป็นแผนที่จัดทำาขึ้นเพื่อกำาหนดขอบเขตการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของกระทรวงแรงงานในช่ว งระยะ พ.ศ. 2559–2563 สำาหรับใช้เ ป็น กรอบแนวทางในการนำา เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใ นการบริห ารงานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ

และมีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อประชาชนที่มาใช้บริการของกระทรวงแรงงาน
2.3.1 วิสัยทัศน์
“กระทรวงแรงงานมุ่ง มั่นพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร เพื่อ ให้บ ริก าร
แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ”
2.3.2 พันธกิจ
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพือ่ การให้บริการแก่ประชาชน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศรวมทัง้ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
2) พัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ข้อมูลแรงงานรอบด้านทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ในระดับมาตรฐานเพื่อให้
สามารถสร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2.3.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาและยกระดับ คุณ ภาพฐานข้อ มูล และระบบสารสนเทศ เพื่อ การบริก าร
อิเ ล็ก ทร อนิก ส์ ที่พ ร้อ มบูร ณาการเข้า สู่ร ูป แบบการใ ห้บ ร ิก ารที่ห ลา กหลา ย
(Application/Service Platform)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒ นาและยกระดับ การเชื่อ มโยงเพื่อ บูร ณาการข้อ มูล กับ ศูน ย์ข ้อ มูล ภาครัฐ
(Government Data Center)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้
บริการแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร และการให้บริการแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการและควบคุมการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารของหน่วยงานให้มมี าตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง

บทที่ 3
การวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในและภายนอก เป็นสิ่งที่สำาคัญ
และจำาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการสนับสนุนและเป็นอุปสรรคในการดำาเนินงานด้าน ICT
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น การจัดทำา แผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2559-2563 จำาเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทุกด้าน เพื่อนำามาใช้ในการกำาหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์อย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์ศกั ยภาพ สถานภาพ และสภาวะแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วย
1) สถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีก่ รมมีอยูใ่ นปัจจุบัน
2) การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร เป็นการพิจารณาสถานภาพปัจจุบัน หรือตัวแปรภายในองค์กร ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน
และสภาวะแวดล้อมหรือตัวแปรภายนอกองค์กรที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
3.1 สถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีอยู่ในปัจจุบัน
3.1.1 สถานภาพด้านกำาลังคน (Peopleware)
บุคลากร คือ ทรัพยากรหลักที่ทำาหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ
ดังนั้น ในการพัฒนาการดำาเนินงานด้านต่างๆ จำาเป็นจะต้องมีการสำารวจสถานภาพของบุคลากรในองค์กร
พร้อ มทั้งวางแผนการพัฒนาบุค ลากรให้ม ีฃ ีด ความสามารถในการปฏิบัต ิง านที่เพิ่ม ขึ้น และเพิ่ม ศัก ยภาพ
ในการดำาเนินงานแก่องค์กร
จากปัญหาที่พบในการสำารวจสถานภาพด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบเครือข่าย
และระบบงานสารสนเทศ กรมจำา เป็น ต้อ งใช้บ ุค ลากรทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ม ีค วามสามารถ
ในการกำากับการดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกรมจำาเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมที่สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกรมมีบุคลากร
ทั้งหมด 1,863 คน โดยมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 คน มีรายละเอียดจำานวนของบุคลากร ดังนี้
ประเภทบุคลากร กรอบ
อัตรา

รวมทั่วประเทศ
รวม ชาย หญิง
1,230 399 831
131 108 23

ปฏิบัติงานจริง
ส่วนกลาง
รวม ชาย หญิง
554 184 370
69 53 16

ส่วนภูมิภาค
รวม ชาย หญิง
676 215 461
62
55
7

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำา

1,338
131

ลูกจ้างชั่วคราว

1

1

-

1

1

-

1

-

-

1

พนักงานราชการ
พนักงานกองทุน

566
5

496
5

84
-

412
5

333
5

53
-

280
5

163
-

31
-

132
-

2,041 1,863 591 1,272 962 290 672
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

901

301

600

รวม

จะเห็น ได้ว า่ จำา นวนบุค ลากรที่ม ีอ ยูจ่ ำา กัด จึง ทำา ให้ไ ม่ส ามารถดูแ ลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารได้อ ย่า งทั่ว ถึง ประกอบกับ การพัฒ นาฝึก อบรมบุค ลากรเหล่า นี้เ ป็น ไปได้ย าก
เนื่องจากภาระงานประจำาที่มีมากไม่มีเวลาพัฒนาความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม
ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องมีการกำาหนดกำาลังคนที่เหมาะสมภายในกรม โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำาหนดกลยุทธ์และสร้างกลไกการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศทีช่ ดั เจนและโปร่ง ใส การจัด สรรอัต รากำา ลัง บุค ลากรด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้กรมเป็นองค์กรที่ส ่ง เสริม สวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงานอย่า งบูร ณาการและทั่ว ถึง ตามวิส ัย ทัศ น์
ขององค์กร
3.1.2 สถานภาพด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software)
จากการศึก ษาข้อ มูล ต่า งๆ ในเบื้อ งต้น ของกรมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน พบว่า
การดำาเนินงานในปัจจุบันนำาเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานค่อนข้างมาก โดยทำาการสรุปข้อมูลของการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ไว้ 3 ส่วน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (Peripheral) ทั้งนี้ ผลจากการสำารวจสถานภาพด้านฮาร์ดแวร์สามารถสรุปได้ว่า
ปัจจุบันกรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ซึ่งรองรับการประมวลผล
ของระบบสารสนเทศต่างๆ จำานวน 30 เครื่อง ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายจำานวน 1,024 เครือ่ ง กระจายอยูต่ ามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในกรม ทั้งนี้เมื่อ ประเมินโดยภาพรวมแล้วพบว่าเครื่องแม่ข่ายดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ทีจ่ ะรองรับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และจำานวนระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาใหม่ในอนาคต เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน่ากรมไปสู่องค์กรที่เป็นดิจิตอลอย่างแท้จริง
ตารางผลสรุปจำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลำาดับที่
รายการอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
1
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
2
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop)
3
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
4
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet)
รวมเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง
1
เครื่องพิมพ์ (Printer)
2
เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
3
เครื่องสำารองไฟฟ้า (UPS)
รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง

จำานวน
30
1,024
256
350
1,660
380
120
566
1,066

หมายเหตุ

ตารางสรุปการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
ลำาดับที่
รายการอุปกรณ์
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
1
Microsoft Window XP
2
Microsoft Window Vista
3
Microsoft Window 7
4
Microsoft Window 8
5
Microsoft Window 10
6
Linux OS
7
Unix OS
8
Solaris
โปรแกรมจัดการเอกสาร
1
Microsoft Offce 2003
2
Microsoft Offce 2007
3
Microsoft Offce 2010
4
Microsoft Offce 2013
5
Microsoft Offce 2016
6
Open Offce
7
Adobe Acrobat Reader
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
1
Microsoft SQL Server 2008
2
Microsoft SQL Server 2012
3
Microsoft SQL Server 2014
4
Oracle RDBMS 8
5
Oracle RDBMS 9i
6
Oracle RDBMS 10g
7
Oracle RDBMS 1 lg
8
Oracle RDBMS 12c
9
IBM DB2
10
MySQL
11
VSAM File DB1
12
Web Sphere
โปรแกรมประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ
1
SPSS

สถานะการใช้งาน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

หมายเหตุ

3.1.3 สถานภาพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
ปัจจุบนั ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการได้ครบทุกหน่วยงาน ความเร็วในการ
รับ-ส่ง ข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี แต่มีบางหน่วยงานติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำาให้ความเร็ว
ในการใช้งานลดลง โดยปัจ จุบ ันได้ต ดิ ตั้ง ระบบเครือ ข่า ยแบบไร้ส ายติด ตั้ง ให้ท ุก หน่ว ยงานเพื่อ สนับ สนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรองรับอุปกรณ์เครื่องที่ตา่ งๆ ทำาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ตารางแสดงจำานวนอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ลำาดับที่
รายการอุปกรณ์
อุปกรณ์เครือข่าย
1
อุปกรณ์ Router
2
อุปกรณ์ Switch
3
อุปกรณ์ Hub
4
อุปกรณ์ Wireless Network (ส่วนกลาง)
5
อุปกรณ์ Wireless Network (ส่วนภูมิภาค)
รวมอุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย
1
อุปกรณ์ Firewall
2
อุปกรณ์ IPS
3
อุปกรณ์ Antivirus Gateway
อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายที่ถูกการ จู่โจมด้วย
4
โค้ดที่มุ่งร้าย
5
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
รวมอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย

จำานวน

หมายเหตุ

เช่าใช้บริการ
130
25
เช่าใช้บริการ
155
1
1
1
3

3.1.4 สถานภาพด้านระบบงาน (Application Software)
ปัจจุบันกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ กรม สำา หรับ ให้บ ริก ารบุค ลากรกรม นายจ้า ง ลูก จ้า ง ปละประชาชนทัว่ ไปในลัก ษณะ
Web Application มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย รองรับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลการคุ้มครองแรงงาน ข้อมูลคุ้มครองความปลอดภัย
และข้อ มูล สวัส ดิก ารแรงงาน เป็น ต้น และมีก ารเชื่อ มโยงแลกเปลี่ย นข้อ มูล ในลัก ษณะ Web Service
ประกอบด้วย ข้อมูลสถานประกอบกิจการ ข้อมูลการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล แต่พบปัญหามีข้อมูล
ซำ้าซ้อนและบางรายการข้อมูลไม่ครบถ้วนทำาให้ขาดความน่าเชื่อถือ

ตารางแสดงข้อมูลระบบงานสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ลำาดับ
ที่

ระบบงาน

1
2

ระบบแรงงานสัมพันธ์
ระบบรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์
ระบบกฎหมาย

3

4
5
6

ลักษณะ
ของระบบ

ระบบแรงงาน สัมพันธ์
ระบบรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์
ระบบ Web Base Application
สำาหรับดำาเนินการบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดา้ น การ
ให้คำาที่ปรึกษาคดี จัดเก็บ ผลคดีที่
มีการดำาเนินงาน
ระบบผูร้ บั งานไปทำาที่ ระบบผู้รับงานไปทำาที่บ้าน /
บ้าน/แรงงานกษตรกร แรงงานเกษตรกรรม
รม
ระบบสถานประกอบ ระบบสถานประกอบกิจการ
กิจการ
ระบบการรับคำาร้อง/ ระบบ Web Base Application
วินิจฉัยคำาร้อง
ใช้สำาหรับบันทึกรับเรื่องคำาร้อง

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการ
2. การพัฒนาการ 3. การเสริมสร้าง 4. การพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงานให้ คุ้มครองแรงงานเพื่อ และพัฒนาความรับ บริหารจัดการอย่างมี
สอดคล้องกับ
รองรับการเข้าสู่
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อ ธรรมาภิบาล
มาตรฐานสากล
ประชาคมอาเซียน ให้เกิดสันติสขุ ใน
และเขตพัฒนา
วงการแรงงาน
เศรษฐกิจพิเศษ
√
√
√

√

อื่น ๆ

√

√

√

√

√

√

ลำาดับ
ที่

7
8
9
10

11

ระบบงาน

ลักษณะ
ของระบบ

ทุกข์ที่ เกี่ยวกับตัวเงินค่าจ้าง ค่า
ซดเชย
ระบบฝึกอบรม
ระบบฝึกอบรม
ระบบกองทุน
ระบบสำาหรับบันทึกผลการปฏิบัติ
สงเคราะห์ ลูกจ้าง งานด้านกองทุนเพือ่ ลูกจ้าง
ระบบงานกองทุนเพื่อ ระบบสำาหรับบันทึกผลการ ปฏิบัติ
ผู้ใช้ แรงงาน
งานด้านกองทุนเพือ่ ผู้ใช้แรงงาน
ระบบงานสวัสดิการ ระบบ Web Base Application
แรงงาน
สำาหรับบันทึก ผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีด่ ้านการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการแรงงาน บันทึกข้อมูล
ผลการดำาเนินงานด้านป้องกัน
ปัญหายาเสพติดด้านการจัดตั้ง
กรรมการทวิภาคี
ระบบงานมาตรฐาน ระบบสำาหรับรองรับการดำาเนิน
แรงงาน
งานภายในของสำานักพัฒนา
มาตรฐานแรงงานสร้างฐานข้อมูล

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการ
2. การพัฒนาการ 3. การเสริมสร้าง 4. การพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงานให้ คุ้มครองแรงงานเพื่อ และพัฒนาความรับ บริหารจัดการอย่างมี
สอดคล้องกับ
รองรับการเข้าสู่
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อ ธรรมาภิบาล
มาตรฐานสากล
ประชาคมอาเซียน ให้เกิดสันติสขุ ใน
และเขตพัฒนา
วงการแรงงาน
เศรษฐกิจพิเศษ

อื่น ๆ

√
√

√

√

√

√

√

√

√

ลำาดับ
ที่

12
13
14
15
16

ระบบงาน

ระบบงานวิชาการ
และ สารสนเทศ
ระบบตรวจคุ้มครอง
แรงงาน
ระบบเลิกจ้าง
ระบบคุ้มครอง
แรงงาน
ระบบคุ้มครองความ
ปลอดภัยฯ

ลักษณะ
ของระบบ

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการ
2. การพัฒนาการ 3. การเสริมสร้าง 4. การพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงานให้ คุ้มครองแรงงานเพื่อ และพัฒนาความรับ บริหารจัดการอย่างมี
สอดคล้องกับ
รองรับการเข้าสู่
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อ ธรรมาภิบาล
มาตรฐานสากล
ประชาคมอาเซียน ให้เกิดสันติสขุ ใน
และเขตพัฒนา
วงการแรงงาน
เศรษฐกิจพิเศษ

สถานประกอบกิจการที่ใน
โครงการพัฒนามาตรฐานแรงงาน
เพื่อบันทึกผลการรับรองการตรวจ
สอบมาตรฐานแรงงานในส่วน
สถานประกอบการที่ไม่สามารถ
ดำาเนินงานผ่านระบบของกรมได้
และจัดทำาใบอนุญาตการ รับรอง
มาตรฐานแรงงาน
ระบบงานวิชาการและ สารสนเทศ

อื่น ๆ

√

ระบบตรวจคุ้มครองแรงงาน

√

ระบบเลิกจ้าง
ระบบคุ้มครองแรงงาน

√
√

ระบบ Web Base Application
สำาหรับให้นายจ้างสถานประกอบ

√

√
√
√

ลำาดับ
ที่

17
18

19
20
21

ระบบงาน

ระบบการให้คำา
ปรึกษา
ระบบบุคลากร

ลักษณะ
ของระบบ

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการ
2. การพัฒนาการ 3. การเสริมสร้าง 4. การพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงานให้ คุ้มครองแรงงานเพื่อ และพัฒนาความรับ บริหารจัดการอย่างมี
สอดคล้องกับ
รองรับการเข้าสู่
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อ ธรรมาภิบาล
มาตรฐานสากล
ประชาคมอาเซียน ให้เกิดสันติสขุ ใน
และเขตพัฒนา
วงการแรงงาน
เศรษฐกิจพิเศษ

การดำาเนินการบันทึก รายงานด้าน
ความปลอดภัยใน การทำางาน
ระบบการให้คำาปรึกษา

ระบบ Web Base
Application สำาหรับจัดเก็บข้อมูล
บุคคลากรของกรม เป็นการขยาย
ความสามารถของระบบให้ตรงกับ
ความต้องการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการ ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งาน
ระบบรายงานข้อมูล ระบบรายงานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบให้บริการ
การให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย –
การยื่นแบบแสดงสภาพการจ้าง
และสภาพการทำางานตาม

อื่น ๆ

√
√

√

√
√
√

√

ลำาดับ
ที่

22

23
24
25

ระบบงาน

ลักษณะ
ของระบบ

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2551 มาตรา 115/1
- การรายงานข้อมูลความ
ปลอดภัย ตาม พ.ร.บ. ความ
ปลอดภัยอาซีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2554
ระบบประซาสัมพันธ์ ระบบสำาหรับเผยแพร่ข้อมูล กรม
ผ่าน Web Portal ทั้ง ซึ่งสามารถตอบสนอง ความ
เว็บไซต์ หลักของกรม ต้องการใช้งานตาม ภารกิจได้
และเว็บไซต์ หน่วย
งานในสังกัด
ระบบการให้บริการ ระบบการให้บริการและ
และ สารสนเทศ
สารสนเทศภายใน (Intranet)
ภายใน (Intranet)
ระบบห้องสมุด
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบฝึกอบรมผ่าน ระบบฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการ
2. การพัฒนาการ 3. การเสริมสร้าง 4. การพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงานให้ คุ้มครองแรงงานเพื่อ และพัฒนาความรับ บริหารจัดการอย่างมี
สอดคล้องกับ
รองรับการเข้าสู่
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อ ธรรมาภิบาล
มาตรฐานสากล
ประชาคมอาเซียน ให้เกิดสันติสขุ ใน
และเขตพัฒนา
วงการแรงงาน
เศรษฐกิจพิเศษ

√

อื่น ๆ

√

√
√
√

ลำาดับ
ที่

ระบบงาน

26

อินเทอร์เน็ต (eLearning)
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

27

ระบบ DPIS

28

ระบบ GFMIS

ลักษณะ
ของระบบ

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการ
2. การพัฒนาการ 3. การเสริมสร้าง 4. การพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงานให้ คุ้มครองแรงงานเพื่อ และพัฒนาความรับ บริหารจัดการอย่างมี
สอดคล้องกับ
รองรับการเข้าสู่
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อ ธรรมาภิบาล
มาตรฐานสากล
ประชาคมอาเซียน ให้เกิดสันติสขุ ใน
และเขตพัฒนา
วงการแรงงาน
เศรษฐกิจพิเศษ

อื่น ๆ

(e-Learning)
ระบบสำาหรับแสดงผลข้อมูล สถาน
ประกอบกิจการด้านการคุ้มครอง
แรงงานส่งเสริม สวัสดิการ และ
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง โดยแสดงผล
ข้อมูล ในลักษณะแผนที่
ภูมิศาสตร์ มี มาตราส่วน
1:4,000 และ 1:50,000 ในเขต
รอบนอก
ระบบสำาหรับการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรของกรม
ระบบงานของภาครัฐที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้งาน
ตามภารกิจได้ดำาเนินงานด้านการ
เงินการคลังของกรมงานด้านงบ
ประมาณ งานด้านบัญชีการเงิน

√

√

√
√

ลำาดับ
ที่

29

30

ระบบงาน

ลักษณะ
ของระบบ

งานด้านตั้งเบิกเงินเดือน
ระบบให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน

ระบบให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่
บุคลากรภายในหน่วย
งาน
ระบบไปรษณีย์
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
อิเล็กทรอนิกส์
กรม

ระบบงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการ
2. การพัฒนาการ 3. การเสริมสร้าง 4. การพัฒนาการ
คุ้มครองแรงงานให้ คุ้มครองแรงงานเพื่อ และพัฒนาความรับ บริหารจัดการอย่างมี
สอดคล้องกับ
รองรับการเข้าสู่
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อ ธรรมาภิบาล
มาตรฐานสากล
ประชาคมอาเซียน ให้เกิดสันติสขุ ใน
และเขตพัฒนา
วงการแรงงาน
เศรษฐกิจพิเศษ

อื่น ๆ

√

√

3.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ในการจัดทำาแผนแม่บทจำาเป็นต้องประเมินสถานการณ์ขององค์กร หรือประเด็นที่ให้ความสนใจ
โดยการใช้เครื่องมือ SWOT ซึ่งจะช่วยผู้บริหารกำาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านั้นต่อการทำางาน
ขององค์กร SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึง จุด เด่น หรือ จุด แข็ง ซึ่ง เป็น ผลมาจากปัจ จัย ภายใน เป็น ข้อ ดี
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านบุคลากร ระบบงาน เครือ่ งมืออุปกรณ์ โครงสร้าง
องค์กร เป็นต้น โดยองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำาหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึง่ เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการทีส่ ภาพ
แวดล้อมภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือล่งเสริมการดำาเนินงานขององค์กร โอกาส แตกต่างจากจุดแข็ง
ตรงที่ โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผล มาจากสภาพแวดล้อมภายใน
นักการตลาด ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึง่ เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำากัดทีเ่ กิดจากสภาพ
แวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัด อุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
จากการสัม มนาระดมความคิด เห็น เพือ่ การวิเ คราะห์ส ถานภาพด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสือ่ สาร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถนำาข้อมูล
มาทำาการจัดลำาดับความสำาคัญมาประกอบในการวิเคราะห์รา่ งยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานโดยใช้ SWOT และ TOWS Matrix ในการจัดทำายุทธศาสตร์
แบ่งเป็น 4 กลุม่ คือ
1) ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาโดยพิจารณาจากจุดอ่อนและโอกาสมาประกอบกัน
2) ยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยพิจารณาจากจุดแข็งและโอกาสมาประกอบกัน
3) ยุทธศาสตร์เชิงรับโดยพิจาณาจากจุดอ่อนและอุปสรรคมาประกอบกัน
4) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกันโดยพิจารณาจากจุดแข็งและอุปสรรคมาประกอบกัน
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา พิจารณาจากจุดอ่อนและโอกาสมาประกอบกัน
จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity)
1. ไม่ม รี ะบบวิเ คราะห์ เชื่อ มโยงข้อ มูล ทำา ให้ไ ม่ 1.นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสนับสนุนการพัฒนา
สามารถนำามาใช้ในการวางแผน และบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คลังข้อมูล)
2.ความนิยมในการใช้อุปกรณ์พกพาเพื่อเป็นช่องทางในการ
2. ระบบข้อมูลที่มียังไม่ตอบสนองต่อการดำาเนินงาน เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามภารกิจ
3. ความนิยมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
3. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอกับ 4. นโยบายและภารกิจระดับประเทศมุ่งเน้นการบูรณาการ
ภารกิจ
ข้อมูล และหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีความพร้อม
4. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรูด้ ้านเทคโนโลยี ในการบูรณาการข้อมูลและบริการ
สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่า งต่อ เนื่อ ง 5. อุปกรณ์และเครือข่ายมีคา่ ใช้จา่ ยทีถ่ กู ลงและมีประสิทธิ ภาพ
และทั่วถึง
สูงขึ้น ทำาให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดอ่อน (Weakness)
5. ขาดการบูร ณาการข้อ มูล ภายในและภายนอก
กระทรวง
6. ระเบียบและแนวปฏิบัติกรมไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์

โอกาส (Opportunity)

ได้มากขึ้น
6. มีก ฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ เพื่อ เพิ่ม
ความมั่น คง และปลอดภัย ในการใช้ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. ความคาดหวัง ของประชาชนต่อ การบริก ารด้า น
อิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานภาครัฐ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม มีความเชื่อมโยง สามารถนำามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บูรณาการข้อมูลภายในและภายนอกกระทรวงเพือ่ เชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล ตอบสนองการดำาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์เชิงรุก พิจารณาจากจุดแข็งและโอกาสมาประกอบกัน
จุดแข็ง (Strength)
โอกาส (Opportunity)
1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรอบแนวทาง 1. นโยบายรัฐบาลดิจิทัล สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการดำาเนินงานระยะยาว
สารสนเทศในระดับประเทศ
2. มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมระหว่างหน่วยปฏิบัติ 2. ความนิยมในการใช้อปุ กรณ์พกพาเพือ่ เป็นช่องทางใน
ทั่วประเทศ รองรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงได้ทุกหน่วยงาน
3. ความนิย มการใช้ง านสื่อ สัง คมออนไลน์ (Social
4. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสำาคัญในการพัฒนา Media)
ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
4. นโยบายและภารกิจระดับประเทศซึง่ มุง่ เน้นการบูรณา
5. มีเครือข่ายไร้สายครอบคลุมให้เจ้าหน้าที่ใช้งานได้ทั่ว การข้อมูล และหน่วยงานภาครัฐบางส่วนมีความพร้อม
ประเทศ
ในการบูรณาการข้อมูลและบริการ
6. มีระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของห้องควบคุม 5. อุป กรณ์แ ละเครือ ข่า ยมีค า่ ใช้จ า่ ยทีถ่ กู ลง และมี
คอมพิวเตอร์
ประสิท ธิภ าพสูง ขึน้ ทำา ให้ป ระชาชนมีโ อกาสเข้า ถึง
7.มีค ณะทำา งานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับกรม เทคโนโลยีสารสนเทศได้มากขึน้
ที่คอยกำากับดูแลการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาระบบ 6.มีกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ เพือ่ เพิม่
ความมัน่ คง และปลอดภัย ในการใช้ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเอือ้ อำานวย
ให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
- พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริการเพือ่ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของกรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
(application/service platform)

ยุทธศาสตร์เชิงรับ พิจาณาจากจุดอ่อนและอุปสรรคมาประกอบกัน
จุดอ่อน Weakness
อุปสรรค Threat
1. ไม่มรี ะบบวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล ทำาให้ไม่สามารถ 1.การจัดสรรงบประมาณของชาติไม่สอดคล้องกับการ
นำา มาใช้ใ นการวางแผน และบริหารจัดการได้อ ย่า งมี พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพ (คลังข้อมูล)
2.นโยบายการบริหารภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ระบบข้อมูลที่มียังไม่ตอบสนองต่อการดำาเนินงานตาม 3.การแพร่ก ระจายของไวรัส และการละเมิด ความ
ภารกิจ
ปลอดภัยในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา
3. บุค ลากรด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศไม่เพีย งพอกับ 4.ระเบีย บการจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ไม่เ หมาะสมกับ
ภารกิจ
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ด ้า นเทคโนโลยี 5.การเผยแพร่ข ้อ มูล ที่ส ำา คัญ ผ่า นช่อ งทาง social
สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ media ทำาให้มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย
ทั่วถึง
5. ขาดการบูร ณาการข้อ มูล ภายในและภายนอก
กระทรวง
6. ระเบีย บและแนวปฏิบ ัต ิก รมไม่ส อดคล้อ งกับ การ
พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มอี งค์ความรูท้ นั ต่อเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ส่ง เสริมและประชาสัมพันธ์ใ ห้มีก ารใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็น เครื่อ งมือ สนับ สนุนการปฏิบัต ิง าน
และให้บริการ
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน พิจารณาจากจุดแข็งและอุปสรรคมาประกอบกัน
จุดแข็ง S
อุปสรรค T
1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรอบแนวทาง 1.การจัดสรรงบประมาณของชาติไม่สอดคล้องกับการ
ในการดำาเนินงานระยะยาว
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมระหว่างหน่วยปฏิบัติ 2.นโยบายการบริหารภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั่วประเทศ รองรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.การแพร่ก ระจายของไวรัส และการละเมิด ความ
3. มีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงได้ทุกหน่วยงาน
ปลอดภัยในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา
4. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสำาคัญในการพัฒนา 4.ระเบีย บการจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ไม่เ หมาะสมกับ
ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีเครือข่ายไร้สายครอบคลุมให้เจ้าหน้าที่ใช้งานได้ทั่ว 5.การเผยแพร่ข ้อ มูล ที่ส ำา คัญ ผ่า นช่อ งทาง social
ประเทศ
media ทำาให้มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย
6. มีระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของห้องควบคุม
คอมพิวเตอร์
7.มีค ณะทำา งานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับกรม
ที่คอยกำากับดูแลการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาระบบ
- พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้าน ICT ให้มมี าตรฐานและคุณภาพต่อเนือ่ ง

กำาหนดทิศทางยุทธศาสตร์โดยใช้หลัก TOWS Matrix
TOWS
Matrix

โอกาสภายนอก
External Opportunities
(O)
จุดแข็งภายใน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
Internal Strengths - พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริการเพือ่
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของกรมให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี (application/service
platform)
จุดอ่อนภายใน
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)
Internal Weaknesses - พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม มี
ความเชื่อมโยง สามารถนำามาใช้ในการ
วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- บูรณาการข้อมูลภายในและภายนอก
กระทรวงเพือ่ เชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล
ตอบสนองการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์

อุปสรรคภายนอก
External Threats
(T)
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน(ST)
- พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้าน
ICT ให้มมี าตรฐานและคุณภาพต่อเนือ่ ง
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มอี งค์
ความรูท้ นั ต่อเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่
เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่อง
มือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้
บริการ

บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทนี้เป็นการระบุว ิส ัยทัศ น์ พันธกิจ และยุท ธศาสตร์ท างด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยการจัดทำายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น
ใช้แ นวคิด จากบทที่ 3 การวิเ คราะห์จ ุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาส และอุป สรรคทีพ่ บ (SWOT Analysis) รวมทั้ง
มีเป้าประสงค์ทตี่ ้องการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึง
แนวทางการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559–2561)
และแผนพัฒ นาดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม รวมทั้ง แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ่ สาร
ของกระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559-2563
1. วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ใช้ ICT สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึง
พอใจของประชาชน
2. พันธกิจ
พันธกิจที่ 1: จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้
บริการของส่วนราชการรองรับการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจทิ ัล
พันธกิจที่ 2: พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบศูนย์กลางข้อมูล เพือ่ สนับสนุนภารกิจ
พันธกิจที่ 4: พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้อง
กับทิศทางเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัล
พันธกิจที่ 5: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพ มีองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำาหนดทิศทางยุทธศาสตร์โดยใช้หลัก TOWS Matrix
TOWS
โอกาสภายนอก
Matrix
External Opportunities (O)
จุดแข็งภายใน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
Internal Strengths - พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริการเพือ่
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของกรมให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี (application/service
platform)
จุดอ่อนภายใน
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)
Internal Weaknesses - พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม
มีความเชื่อมโยง สามารถนำามาใช้ในการ
วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- บูรณาการข้อมูลภายในและภายนอก
กระทรวงเพือ่ เชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล
ตอบสนองการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์

อุปสรรคภายนอก
External Threats (T)
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน(ST)
- พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้าน ICT
ให้มมี าตรฐานและคุณภาพต่อเนือ่ ง

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มอี งค์
ความรูท้ นั ต่อเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่
เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของวิสยั ทัศน์แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2559-2563
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

แผนแม่บท ICT กระทรวง แผนปฏิบัติราชการกรม
แรงงาน(ฉบับที่3)
สวัสดิการและคุ้มครอง
พ.ศ. 2559-2563
แรงงาน
พ.ศ. 2559–2562
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัล กระทรวงแรงงานมุ่งมั่น เป็นองค์กรหลักมืออาชีพ
ไทยแลนด์
พัฒนาเทคโนโลยี
ในการคุ้มครองแรงงาน
(Digital Thailand)
สารสนเทศและการสือ่ สา พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
เพื่อการให้บริการแก่
อย่างเป็นมาตรฐานและ
ดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึง ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
ประเทศไทยที่สามารถ
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มี สร้างสันติสุขในวงการ
แรงงานด้วยความเป็นธรรม
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพ
จากเทคโนโลยีดจิ ิทัลอย่าง
เต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใด เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน
พ.ศ. 2559-2563
เป็นองค์กรที่ใช้
ICT สนับสนุนการปฏิบัติ
งานและให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่พึง
พอใจของประชาชน

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2559-2563
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
แผนแม่บท ICT กระทรวง แผนปฏิบัติราชการกรม แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
เศรษฐกิจและสังคม
แรงงาน(ฉบับที่3)
สวัสดิการและคุ้มครอง กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
พ.ศ. 2559-2563
แรงงาน
แรงงาน
พ.ศ. 2559–2562
พ.ศ. 2559-2563
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับเปลีย่ น 1. การพัฒนาและยกระดับ 1. การพัฒนาการคุ้มครอง 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภาครัฐ สูก่ ารเป็น รัฐ บาล คุณภาพฐานข้อมูลและ แรงงานให้สอดคล้องกับ ให้ครอบคลุม มีความเชื่อม
ดิจิทัล
ระบบสารสนเทศ เพื่อการ มาตรฐานสากล
โยง สามารถนำามาใช้ในการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ 2. การพัฒนาการคุ้มครอง วิเคราะห์ วางแผนและ
พร้อมบูรณาการเข้าสูร่ ูป แรงงานเพื่อรองรับการเข้า บริหารจัดการได้อย่างมี
แบบการให้บริการที่
สู่ประชาคมอาเซียนและ ประสิทธิภาพ
หลากหลาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. บูรณาการข้อมูลภายใน
2. การพัฒนาและยกระดับ 3. การเสริมสร้างและ
และภายนอกกระทรวงเพือ่
การเชือ่ มโยงเพือ่ บูรณาการ พัฒนาความรับผิดชอบต่อ เชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกับศูนย์ขอ้ มูลภาครัฐ สังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขใน ข้อมูลตอบสนองการดำาเนิน
(Government Data Center) วงการแรงงาน
งานตามยุทธศาสตร์
3. การส่งเสริมและสนับสนุน 4. การพัฒนาการบริหาร 3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒ นาบุค ลากรเข้าสูย่ คุ จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และระบบบริการเพือ่ สร้าง
ดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
การให้บริการประชาชน
ของกรมให้สอดคล้องกับ
4. การส่ง เสริม กระบวนการ
เทคโนโลยี
บริหารจัดการและควบคุมการ
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ดำา เนิน งานด้า นเทคโน โลยี
ให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของ
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ
หน่วยงานให้มมี าตรฐาน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
คุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
และให้บริการ
5. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มอี งค์ความรูท้ นั
ต่อเทคโนโลยีและภัย
คุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการด้าน ICT ให้มมี าตรฐาน
และคุณภาพต่อเนือ่ ง

เพือ่ ให้บรรลุซง่ึ เป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้สภาพแวดล้อม
ทั้ง จุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาส และภัย คุก คาม แผนปฏิบ ัต ิก ารฉบับ นี้ไ ด้ก ำา หนดยุท ธศาสตร์ห ลัก ในการพัฒ นา
เพื่อนำา ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้านเรียงตามลำาดับความสำาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม มีความเชื่อมโยง สามารถนำามาใช้ในการวิเคราะห์
วางแผนและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการข้อมูลภายในและภายนอกกระทรวงเพือ่ เชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล
ตอบสนองการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริการเพือ่ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของกรม
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี (application/service platform)
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมและประชาสัม พันธ์ใ ห้ม ีก ารใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็น เครือ่ งมือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มอี งค์ความรูท้ นั ต่อเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
จากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้าน ICT ให้มมี าตรฐานและคุณภาพต่อเนือ่ ง
4. เป้าหมายโดยรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจะนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาเป็นเครือ่ งมือ ในการ
สนับสนุนการดำาเนินงาน การบริหารงานขององค์กร และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการการดำาเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ ในองค์กร
ดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้าง กฎระเบียบเพื่อเอื้ออำานวยต่อการเสริมสร้างให้การพัฒนาและบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายการดำาเนินงานที่สำาคัญ
จำาแนกตามยุทธศาสตร์ดา้ น ICT ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม วิเคราะห์ เชื่อมโยงสามารถนำามาใช้ในการ
วางแผน และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่มีในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มเติมให้ครอบคลุมตามภารกิจที่สำาคัญ
ของกรม ระบบฐานข้อ มูล ที่ม ีส ามารถนำา ไปวิเ คราะห์ ประมวลผล ในรูป แบบของระบบคลัง ข้อ มูล (Data
Warehouse) สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน การให้บริการ
และรองรับการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. มีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
2. มีระบบคลังข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ตามภารกิจได้
3. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลในการวางแผนบริหารงาน

เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์
1. ทบทวนความครบถ้วนและสอดคล้องของฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันกับความต้องการใ้ช้งานข้อมูล
2. พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล ให้ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล ที่ม ีก ารจัด เก็บ หรือ การรายงานตามกฎหมายที่

3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใข้งานข้อมูล
4. พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับภารกิจ
2. จำานวนรายงานที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ Data Warehouse และนำาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการข้อมูลภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานมีเป้าหมายทีจ่ ะบูรณาการและเชือ่ มโยงข้อมูล ระบบฐานข้อมูลทีส่ ำาคัญ
เช่น ข้อมูลสถานประกอบกิจการ ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ข้อมูลประชาชน เพือ่ ลดความซำ้าซ้อนในการบันทึก จัดเก็บและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งทีเ่ ป็นหน่วยงานหลัก รวมทัง้ เชือ่ มโยงการให้บริการของส่วนราชการ
เข้าด้วยกันตอบสนองนโยบายในการปรับเปลีย่ นภาครัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานภายในสามารถเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นและใช้ระบบสารสนเทศร่วมกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. พัฒนาให้มกี ารเชือ่ มโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทัง้ ภายในกระทรวงแรงงานและหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูตอบสนองการทำางานของหน่วยปฏิบตั ิ โดยคำานึงถึงความถูกต้อง สะดวก ลดเวลาการปฏิบตั งิ าน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพือ่ รองรับการเชือ่ มโยงและใช้งานสารสนเทศร่วมกันของหน่วย
งานภายในกรม
2. พัฒนาะระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสำาหรับสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามภารกิจกรม
ตัวชี้วัด
1. จำานวนฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายนอก
2. ร้อยละของฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงและหน่วยงานสามารถนำาไปใช้ในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริก ารให้ส อดคล้อ งกับทิศทางเทคโนโลยี
สภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคดิจิทัล
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้ใช้บริการ เช่น การทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาก
ขึ้น การบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการติดต่อสื่อสาร
เป็นต้น ด้วยเหตุผลนีก้ รมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจึงจำาเป็นต้องปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของบุคลากรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึงและเท่าเทียมโดย
เฉพาะการพัฒนาและยกระดับฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศมุ่งสูร่ ะบบบริการที่สอดคล้องในยุคดิจิทัล

เป้าประสงค์
1. พัฒนาและยกระดับระบบสารสนเทศของกรมไปสูก่ ารประมวลผลตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
cloud computing เพือ่ ความคุม้ ค่าเพิม่ ประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัย ลดภาระการดูแลและบริหารจัดการ
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ทพี่ ร้อมบูรณาการเข้าสูร่ ูปแบบการให้บริการทีห่ ลาก
หลาย (Application/Service Platform) เช่น บริการผ่านโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Application and Service) การ
ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการ และสถานการณ์ต่าง ๆ (Internet of thing) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มาใช้งานทดแทนระบบบริการด้วยมือเพื่อรองรับการ
ทำางานในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งลดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนช่วยลดการใช้กระดาษโดยเฉพาะ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสำาหรับให้บริการนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ รายงานข้อมูล
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ น้นด้านการอำานวยความสะดวกในการใช้งานผ่านอุปกรณ์ทห่ี ลากหลาย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสำาหรับสนับสนุนการปฏิบตั งิ านภายในหน่วยงาน โดยมุง่ เน้นการ
ใช้เอกสารอิเล็อทรอนิกส์
3. ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนา โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทีใ่ ช้งาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้งานข้อมูลในปัจจุบนั และสามารถเข้าถึงเพือ่ ประมวลผลข้อมูลได้จากทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์
ตัวชี้วัด
1. จำานวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงทีพ่ ร้อมเข้าสูรูปแบบการให้บริการ
ที่หลากหลาย (Application/Service Platform)
2. จำานวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใช้ทดแทนระบบทำางานด้วยมือ
(Manual) รวมทั้งการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการอำานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
3. จำานวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับไปสู่การประมวลผลตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน cloud computing

ในยุคดิจทิ ลั

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มอี งค์ความรูท้ นั ต่อเทคโนโลยีและภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้

กรมมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนภารกิจอย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้งนโยบายภาครัฐกำาลังก้าวเช้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย ดังนั้น การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญ เพราะบุคลากรเป็นกลไกหลักในการนำาเทคโนโลยี สารสนเทศไป
ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปัจจุบันมีความสลับซับช้อน เวลาเกิดปัญหาไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ ทำาให้เสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ประซาซนที่มารอรับการบริการเกิดความไม่พึงพอใจ รวมทั้งข้อร้องเรียนตามมากรมจึงควรส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับระบบงานทีพ่ ัฒนาขึ้นตาม แนวนโยบายดิจิทัล รู้เท่าทัน และสามารถนำา
ระบบงานไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน ผู้พัฒนาระบบและสามารถแก้
ปัญหาเบื้องต้นของระบบงานด้วยตนเอง
เป้าประสงค์
1. พัฒนาและยกระดับความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อ
รองรับระบบงานทีพ่ ัฒนาขึ้นตามแนวนโยบายดิจทิ ัล รู้เท่าทัน และสามารถ นำาระบบงานไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาระบบ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบงานด้วย
ตนเอง
2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีแนวคิดการพัฒนาระบบงานแบบบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่ นำามาประยุกต์ใช้สนับสนุน การปฏิบัติ
งานรวมทั้งสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศไปสู่การบูรณาการระบบงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
3. พัฒนาและยกระดับความรู้บุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ ผลิตผลงาน หรือผลิต นวัต กรรมด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำาผลงานที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการ
ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง

ทางต่าง ๆ

กลยุทธ์
1. ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. จัดทำาสือ่ เผยแพร่ความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผา่ นช่อง

3. จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของจำานวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
2. ร้อยละของจำานวนผลงานด้านระบบสารสนเทศที่บุคลากรได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมให้มกี ารใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
และให้บริการ
ในระยะที่ผ่านมากรมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการดำาเนินงาน
และให้บริการบางส่วนแต่เนื่องจากการใช้ระบบสารสนเทศเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธี ขั้นตอนการทำางาน ส่งผล
ให้บุคลากรของกรมมีการใช้ระบบค่อนข้างน้อย รวมทั้งระบบที่พัฒนาเพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้างและประชาชน
ทัว่ ไปไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ขาดการประชาสัมพันธ์ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้ระบบ ระบบมีความยุ่งยากซับซ้อน ฯลฯ แต่ทั้งนี้เพื่อให้การนำาระบบมาใช้ในการบริหารงานเกิดความคุ้มค่า และ
อำานวยประโยชน์ในระยะยาว กรมจึงกำาหนดแผนที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
เป้าประสงค์
1. บุคลากรของกรมมีการใช้งานระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
อย่างทัว่ ถึง
2. นายจ้า ง ลูก จ้า ง และประชาชนใช้บ ริก ารผ่า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องกรมเป็น ช่อ งทางหลัก
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวดเร็ว และลดภาระของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์
1. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหน่วยงาน ผ่าน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรม
2. ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมให้สอดคล้องกับรูป
แบบการใช้งานผ่านอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด
1. จำานวนผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
2. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรม

