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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำนโยบำยรัฐบำล บริบทที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล  
มำใช้ในภำครัฐ (2) ศึกษำ วิเครำะห์ กรอบภำรกิจ และภำระงำนด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และ
ปัจจัยแวดล้อมในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำน และ (3) น ำเสนอแนวทำงกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้ 
1. รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินซึ่งเป็นหัวใจของ

กำรขับเคลื่อนประเทศ โดยก ำหนดไว้ในเป้ำหมำย กลไกขับเคลื่อนของประเทศ และแผนของทุกหน่วยงำน และ 
มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล ได้แก่ กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกภำคธุรกิจ กำรผลักดันให้เกิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐในทุกกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ 
และกำรพัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนโดยได้สร้ำงระบบนิเวศน์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ประกอบด้วย 
โครงสร้ำงพื้นฐำน นวัตกรรมภำครัฐ แพลตฟอร์มดิจิทัล  กำรปรับกระบวนกำรภำครัฐ กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ และกำรมีภำคีเครือข่ำยร่วมด ำเนินกำร  

2. ภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วยงำนหลัก 4 ด้ำน คือ งำนขยำย
ตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ งำนคุ้มครองแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ งำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน และงำนบริหำร
จัดกำรกำรท ำงำน ซึ่งต้องประสำนงำนกับส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ 12 แห่ง ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด 76 แห่ง 
รวมทั้งหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกำรดูแลแรงงำนไทยที่ท ำงำนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 376,844 คน ผลกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนกำรท ำงำน พบว่ำ หน่วยงำนมีกำรก ำหนดทิศทำง 
เป้ำหมำย และตัวช้ีวัดด้ำนดิจิทัลอย่ำงชัดเจน บุคลำกรมีควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐำน เทคโนโลยีที่มี
รูปแบบและรำคำที่เข้ำถึงได้ง่ำย และประชำชนมีควำมพร้อมในกำรใช้ระบบดิจิทัลมำกข้ึน ส่วนข้อจ ำกัด พบว่ำ ยังขำด
กำรบูรณำกำรเพื่อใช้ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน บุคลำกรยังขำดทักษะช้ันสูงด้ำนดิจิทัลและนวัตกรรม โครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนดิจิทัลในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำลังอยู่ในช่วงกำรแปลงรูปและพัฒนำจึงยังขำดควำมเช่ือมโยงถึงกัน และ
กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อสภำพแวดล้อมด้ำนดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

3. ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
คือ นโยบำยที่ตรงเป้ำหมำยและชัดเจนขององค์กร บุคลำกรที่มีกรอบคิดแห่งกำรพัฒนำและมีศักยภำพเชิงดิจิทัล 
กระบวนกำรที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อกำรปฏิรูปแบบฉับพลัน และ เทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบำย
ดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ ดังนี้ (1) กำรสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบถึงข้อมูลและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และใช้ในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย (2) กำรบริหำรจัดกำรภำระงำนและบริหำร
ข้อมูลจ ำนวนมำก เพื่อเช่ือมโยงกำรท ำงำน รำยงำนและประเมินผล (3) กำรให้บริกำรประชำชน โดยพัฒนำนวัตกรรม
กำรบริกำร เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชำชน และบริหำรจัดกำรงำนติดตำมสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ  
ในรูปแบบออนไลน์ (4) กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรในด้ำนดิจิทัลและนวัตกรรม และ (5) กำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำ  
ด้วยกำรประชุม กำรอบรม กำรท ำงำน กำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ และกำรประเมินผล ผ่ำนระบบเครือข่ำยและออนไลน์ 

* ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
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บทน ำ  
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 258 ข. ได้ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของ 

กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ไว้ว่ำ (๑) ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ เหมำะสม 
มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินและเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน (๒) ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล 
ของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และกำรบริกำรประชำชน  

แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกำศใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4  
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มีเป้ำหมำยในกำรเตรียมควำมพร้อมเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถำนกำรณ์ชีวิตวิถีใหม่และทิศทำงที่ก ำหนดไว้ตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยก ำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ (๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
บริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล (๒) จัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำนภำครัฐให้มี
ควำมยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์ (๓) ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มำและรักษำไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีควำมสำมำรถอย่ำงคล่องตัว ตำมหลักคุณธรรม  

ในบริบทสำกล องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations: UN) ได้ประเมินควำมพร้อมของ 
กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่ำงๆ เพ่ือให้ทรำบทิศทำงและควำมสำมำรถของภำครัฐ 
ในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  ด้วยกำรจัดท ำดัชนีรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดหลัก 5 ด้ำน 
ได้แก่ (1) กำรให้บริกำรออนไลน์ (2) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคม (3) ทุนมนุษย์ (4) กำรมีส่วนร่วม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประชำชน และ (5) กำรให้บริกำรออนไลน์ของหน่วยงำนภำครัฐส่วนท้องถิ่น  
โดยข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 พบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่77 จำกจ ำนวน 193 ประเทศท่ัวโลก 
 นอกจำกนี้ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (2564) ได้วิจัยเชิงกรณีศึกษำกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัลในต่ำงประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จมำใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบและทิศทำงกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พบว่ำรูปแบบที่เป็นปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
ในต่ำงประเทศที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (1) กำรจัดท ำข้อมูลดิจิทัลภำครัฐ (2) กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ภำครัฐ (3) กำรพัฒนำบริกำรดิจิทัลประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen Centric) (4) กำรพัฒนำและ
บูรณำกำรแพลตฟอร์มดิจิทัลภำครัฐ (5) กำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ  
(6) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลและนวัตกรรม ทั้งในเชิงทัศนคติและทักษะ (7) กำรปรับปรุงเครื่องมือ 
กลไก และกฎหมำย โดยสร้ำงกลไกสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ  และ (8) กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม (Ecosystem) ใหม่ ที่ภำครัฐ 
ภำคธุรกิจ และภำคประชำชน สำมำรถร่วมมือกันท ำงำนได้ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน  
เพ่ือร่วมกันสร้ำง (Co-creating) นวัตกรรมบริกำรที่ดีให้แก่ประชำชน 

 ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ได้ด ำเนินภำรกิจ
ตำมเป้ำหมำยหลักขององค์กร คือ “แรงงำนมีศักยภำพสูงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี” และเป็น “องค์กรที่
เป็นเลิศด้ำนกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนแรงงำน”  โดยมีวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน คือ “เป็น
หน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนแรงงำน เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล” 
รวมทั้งได้ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กระทรวงแรงงำน (พ.ศ. 2560 - 2565) ซึ่งมีวิสัยทัศน์  
คือ กำรพัฒนำดิจิทัลในภำพรวมของกระทรวงแรงงำนให้เป็นแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
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แรงงำนไทย ด้วยยุทธศำสตร์  (1) เรียนรู้พฤติกรรมประชำชนเพ่ือกำรปรับเปลี่ ยนบริ กำรดิจิทั ล  
(2) ยกระดับกำรส่งมอบบริกำรดิจิทัลสู่ประชำชน (3) กำรพัฒนำเพ่ือกำรแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล 
และ (4) กำรพัฒนำองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย ทั้งนี้ ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรพัฒนำเป็น  
4 ระยะ คือ (1) กำรวำงรำกฐำนเพ่ือกำรพัฒนำสู่ดิจิทัล (Digital Foundation) (2) พร้อมก้ำวสู่องค์กร
ดิจิทัล (Digital Ready) (3) กำรแปลงรูปกระทรวงแรงงำนสู่กำรประยุกต์ใช้ดิจิทัลอย่ำงสมบูรณ์ (Digital 
Transformed) และ (4) กระทรวงแรงงำนเป็นแพลตฟอร์มด้ำนแรงงำน (Labour Digital Platform) 

ภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วย (1) ประสำนกำรด ำเนินกำร 
เพ่ือรักษำและส่งเสริมกำรขยำยตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ (2) ติดตำมสิทธิประโยชน์แก่แรงงำน 
และครอบครัวของแรงงำนไทยที่ไปท ำงำนในต่ำงประเทศ (3) จัดท ำแผนงำนและงบประมำณ วิเครำะห์
ข้อมูลสถิติ สรุปสถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำนหรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของสถำนกำรณ์แรงงำนในต่ำงประเทศ  
(4) วิเครำะห์แนวโน้มควำมต้องกำรแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ และ (5) สนับสนุน ช่วยอ ำนวยกำร 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ ซึ่งรับผิดชอบโดยกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงประสำนงำนกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศและส่วนภูมิภำค 
ได้แก่ ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 12 แห่ง ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด จ ำนวน 76 จังหวัด 
กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ำ 
บริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน ควำมเชื่อมโยงของโลกและสภำวะวิกฤตต่ำง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้ำง ปัญหำซับซ้อนที่มีควำมเฉพำะตัวและมีรูปแบบไม่แน่นอน ประกอบกับปริมำณ
ข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนและแปรผันอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงไม่สำมำรถใช้แนวทำงกำรท ำงำนแบบเดิมในกำรแก้ปัญหำได ้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำว กลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ส ำนักประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรมมำใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำน ด้วยกระบวนกำร (1) วิเครำะห์และ
ประเมินภำระงำนปัจจุบันของหน่วยงำน (2) มองภำพอนำคตขององค์ประกอบของหน่วยงำน ได้แก่ 
นโยบำย (Policy) คน (People) กระบวนกำร (Process) และเทคโนโลยี (Technology) (3) ประเมิน
ช่องว่ำงระหว่ำงสภำพปัจจุบันและวิสัยทัศน์เป้ำหมำย และ (4) ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกลุ่มงำน 
โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำบุคลำกรซึ่งเป็นก ำลังขับเคลื่อนที่ส ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลง ปรับกรอบคิด 
แรงจูงใจ พฤติกรรม ทักษะ โครงสร้ำง วัฒนธรรมองค์กร วิธีกำรท ำงำน และสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
เพ่ือให้บุคลากรน าทักษะด้านดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างาน ทั้งในรูปแบบนวัตกรรมเชิงนโยบำย 
นวัตกรรมเชิงกระบวนกำร หรือนวัตกรรมกำรบริกำร ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเป็นหน่วยงำนรัฐบำล
ดิจิทัล โดยให้ภำคส่วนอ่ืนและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรและกำร
ท ำงำนให้กับชุมชน สังคม และประเทศ โดยมีภำครัฐเป็นฐำนในกำรพัฒนำและสร้ำงคุณค่ำร่วมกันต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษำนโยบำยรัฐบำล แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในภำครัฐ  
2. เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ กรอบภำรกิจและภำระงำนด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง 

ประเทศ และปัจจัยแวดล้อมในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำน 
3. เพ่ือน ำเสนอแนวทำงกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือ 

ระหว่ำงประเทศ  
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ผลการศึกษา 

นโยบายรัฐบาล แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาครัฐ 
ผลกำรศึกษำนโยบำยรัฐบำล บริบทและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ

ใช้ในภำครัฐ พบว่ำ รัฐบำลได้ใช้โอกำสจำกพัฒนำกำรของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและพัฒนำกำรทำงสังคมที่
ปรับเปลี่ยน ในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในภำครัฐอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยกำรบรรจุ ไว้ใน
แผนพัฒนำประเทศทั้ง 3 ระดับ เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำย กลไกขับเคลื่อนในภำพรวม และแผนด ำเนินกำร
ของแต่ละหน่วยงำน ดังที่รัฐบำลได้ประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖4 โดยใน
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มีเป้ำประสงค์เพ่ือให้ควำมส ำคัญในกำรเตรียม
ควำมพร้อมเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถำนกำรณ์ชีวิตวิถีใหม่และ
ทิศทำงที่ก ำหนดไว้ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และก ำหนดกิจกรรมกำรปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ดังนี้ (๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่
ระบบดิจิทัล (๒) จัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำนภำครัฐให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลง
ได้ตำมสถำนกำรณ์ (๓) ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มำและ
รักษำไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีควำมสำมำรถอย่ำงคล่องตัว ตำมหลักคุณธรรม (๔) สร้ำงควำมเข้มแข็งใน 
กำรบริหำรรำชกำรในระดับพ้ืนที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  และ (๕) ขจัดอุปสรรคในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงภำครัฐ และกำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว คุ้มค่ำโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต  

นอกจำกนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดกำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำร
ประชำชนตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และยกระดับกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐให้อยู่ใน
ระบบดิจิทัล มีระบบกำรท ำงำนและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐอย่ำงมั่นคงปลอดภัย  
มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรรับบริกำรและ
สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของภำครัฐได้  โดยนิยำมว่ำ รัฐบำลดิจิทัล หมำยถึง  
กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนภำครัฐและกำรบริกำรสำธำรณะ โดย
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐและกำรท ำงำนให้มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยง
เข้ำด้วยกันอย่ำงมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมำภิบำล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและอ ำนวยควำมสะดวก  
ในกำรให้บริกำรประชำชน เปิดเผยข้อมูลภำครัฐต่อสำธำรณชน และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  

แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) มีวิสัยทัศน์คือ “รัฐบำล
ดิจิทัลเปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้ำงบริกำรที่มีคุณค่ำให้ประชำชน” มีวัตถุประสงค์ 5 ประกำร
ประกอบด้วย (1) เพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐภำคเอกชนและประชำชน  
(2) เพ่ือให้มีกรอบกำรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกำรที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมำยเดียวกัน (3) เพ่ือก ำหนดกรอบ 
กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัลที่ส ำคัญส ำหรับก ำหนดประเด็นแผนบูรณำกำรประจ ำปี
งบประมำณ (4) ก ำหนดหน่วยงำนหลักและหน่วยงำนกลำงในกำรขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน และ (5) เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้อง
กับพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิ ทัล พ.ศ. 2563 สำระส ำคัญ
ของแผนฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์หลัก (1) ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (2) อ ำนวยควำมสะดวกภำคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (3) ผลักดันให้เกิดธรรมำภิบำล
ข้อมูลภำครัฐ (4) พัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนกับรัฐบำลดิจิทัล  
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กระทรวงแรงงำนได้ปฏิบัติตำมนโยบำยรัฐบำลดังกล่ำว โดยกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
กระทรวงแรงงำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกระทรวงแรงงำน 
(พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือรองรับผลกระทบที่สืบเนื่องจำกวิกฤติกำรณ์โควิด - 19 และเร่งปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรด ำเนินงำนด้วยกำรสร้ำงแพลตฟอร์มของกระทรวงแรงงำนให้เป็นดิจิทัลมำกขึ้น โดยน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำน และเตรียมพร้อมเพ่ือกำรวำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
กระทรวงแรงงำนในระยะต่อไป ซึ่งได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรใช้ดิจิทัลสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมบริกำรแก่ประชำชน นวัตกรรมเชิงนโยบำยเพ่ือแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล 
และนวัตกรรมกระบวนกำรเพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย  

แนวคิดทฤษฎีหลักท่ีเป็นพื้นฐำนของกำรใช้เทคโนโลยีในภำครัฐ ประกอบด้วย 
(1) เทคโน โลยี ภ ำครั ฐ  (Government Technology) ซึ่ งป ระเมิ น ได้ จำกควำมสำมำรถ 

ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน และกำรเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำร โครงสร้ำง กำรมีส่วนร่วม และกำรบังคับใช้กฎระเบียบ 

(2) กำรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ คน 
กระบวนกำร และเทคโนโลยี โดยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีกำรท ำงำน และวิธีกำรให้บริกำรประชำชน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรเชื่อมโยง เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ และกลุ่มเทคโนโลยี Block Chain  

(3) ระบบรำชกำร 4.0 ภำยใต้กรอบแนวคิดเปิดกว้ำงเชื่อมโยงถึงกัน  ยึดประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีปัจจัยควำมส ำเร็จ ได้แก่ กำรประสำนพลังระหว่ำงภำครัฐ
และภำคอ่ืนๆ กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรปรับเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัล 

(4) นวัตกรรมภำครัฐ (Public Innovation) ซึ่งได้มีกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงนวัตกรรมภำครัฐ
ของไทยมำตั้งแต่ปี 2560 ด้วยกำรน ำแนวคิดกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มำเชื่อมโยง 
กำรคิดริเริ่ม (creativity) ไปสู่กำรออกแบบและพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) โดยมีกระบวนกำร  
4 ขั้นตอน คือ เข้ำใจภำพรวม เข้ำถึงควำมต้องกำร พัฒนำและทดสอบแนวคิด และวำงแผนและน ำไปใช้ 
 ส ำหรับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในต่ำงประเทศ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (2564) ได้วิจัย
กรณีศึกษำกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในต่ำงประเทศ โดยกำรศึกษำ วิสัยทัศน์ นโยบำย และแผนกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลในต่ำงประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งได้คัดเลือกประเทศที่มีควำมแตกต่ำงกันในเชิงพ้ืนที่ 
ได้แก่ ประเทศเดนมำร์ก สหรำชอำณำจักร สำธำรณรัฐเกำหลี และสำธำรณรัฐสิงคโปร์ พบว่ำปัจจัย
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในต่ำงประเทศ ประกอบด้วย (1) กำรจัดท ำข้อมูลภำครัฐให้เป็น
รูปแบบดิจิทัล (2) กำรปรับปรุงกระบวนกำรภำครัฐ ลดขั้นตอน ลดงำนเอกสำร และจัดล ำดับตำม
ควำมส ำคัญของกระบวนงำน เน้นกำรด ำเนินงำนแบบคล่องตัวว่องไว (Agile) (3) กำรพัฒนำบริกำร
ดิจิทัล ที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen Centric) (4) กำรพัฒนำและบูรณำกำรแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภำครัฐ เพ่ือมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรภำครัฐและกำรพัฒนำต่อยอดระบบบริกำร ณ จุดเดียว  (One-Stop 
Service) (5) กำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ (6) กำรพัฒนำบุคลำกรทั้งในด้ำน
ทัศนคติและทักษะ โดยยกระดับบุคลำกรด้ำนดิจิทัลให้มีควำมรอบรู้ เท่ำทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กำรพัฒนำผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค ตลอดจนกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศ (7) กำรปรับปรุง
เครื่องมือ กลไก และกฎหมำย และ (8) กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสรวมถึงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม 
(Ecosystem) ใหม่ ที่ภำครัฐ ภำคธุรกิจ และภำคประชำชน สำมำรถร่วมมือกันท ำงำนได้ มีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนเพื่อร่วมกันสร้ำง (Co-creating) นวัตกรรมบริกำรทีดี่ให้แก่ประชำชน 
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กรอบภารกิจและภาระงานด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ได้ด ำเนินภำรกิจ

ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “แรงงำนมีศักยภำพสูงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี” และเป็น “องค์กรที่เป็นเลิศ
ด้ำนกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนแรงงำน”  โดยมีวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน คือ “เป็นหน่วยงำน
หลักในกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนแรงงำน เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล”  
โดยกรอบภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วย กำรขยำยตลำดแรงงำน
ไทยในต่ำงประเทศ กำรคุ้มครองแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ งำนวิชำกำรด้ำนแรงงำนในต่ำงประเทศ 
และงำนบริหำรจัดกำร ทั้งนี้ ภำระงำนด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ มีดังนี้ 

(1) งำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
(2) งำนประมวล วิเครำะห์ สรุปข้อมูลสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนด้ำนแรงงำนในต่ำงประเทศ 
(3) งำนวิเครำะห์  ประเมิน กลั่นกรองข้อมูล และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรำยงำนผล 

กำรด ำเนินกำรในกิจกรรมของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ 
(4) งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของคนงำนท่ีไปท ำงำนในต่ำงประเทศ 
(5) งำนจัดท ำแผนงำนและงบประมำณในภำพรวมของส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ และ

กลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกำรติดตำมรำยงำนผลตำมตัวชี้วัด 
(6) งำนโครงกำรเผยแพร่และขยำยตลำดแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ 
(7) งำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ 
(8) งำนฝึกอบรมหัวหน้ำและรองหัวหน้ำส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ 
(9) งำนบริหำรทั่วไป 

 
ภาพที่ 1 กำรวิเครำะห์ภำระงำนและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

 กำรวิเครำะห์ภำระงำนเพ่ือประกอบกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนของกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไข
นโยบำยส ำคัญของกระทรวงแรงงำน ปริมำณงำน ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรด ำเนินกำร และกำรเตรียม
ควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต พบว่ำงำนขยำยตลำดแรงงำนไทย  
ในต่ำงประเทศ งำนคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ งำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์  
ด้ำนแรงงำนเพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรและวิเครำะห์เชิงนโยบำย เป็นงำนที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรก 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในภำรกิจด้ำนกำรประสำน 

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ มีดังนี ้

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(1) รัฐบำลและผู้บริหำรกระทรวงแรงงำนมีวิสัยทัศน ์

ที่ให้ควำมส ำคญัต่อกำรประยุกต์ใช้และกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สนับสนุน กำรท ำงำน และให้บริกำรประชำชน            

(2) มีกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงและกำรน ำนโยบำยสู ่
กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน รวมทั้งมีกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัดกำรใช้ดิจิทัลภำยในหน่วยงำน 

(3)  ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรลงทุน 
ด้ำนงบประมำณและกำรพัฒนำบคุลำกร เพื่อเร่ง
พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรม 

(4) กำรปรับรูปแบบกำรบริหำรงำนใหม่ที่น ำมำปรับใช้
ภำยในองค์กร ท ำให้เกิดกำรท ำงำนที่รวดเร็ว
คล่องตัว และมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

(5)  สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนแบบเปิดที่เอื้อให้
บุคลำกรสำมำรถปรับตัวให้ทันกับพัฒนำกำร 
ของเทคโนโลยดีิจิทัล องค์ควำมรู้ ที่เปลี่ยนแปลง 

(6)  มีกำรส่งเสรมิและสรำ้งโอกำสให้บุคลำกร ได้ 
พัฒนำทักษะ สนับสนุนกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

(1) จ ำนวนบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจทิัล 
ในหน่วยงำนยังไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ 
นวัตกรรมบริกำรได้ทั้งกระบวนกำร  

(2) กำรน ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและ
สนับสนุนกำรท ำงำน ยังขำดบุคลำกรที่มทีักษะ     
ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดจิิทัลอย่ำงต่อเนื่อง 

(3) หน่วยงำนมีข้อมูลบำงเรื่องที่มีผลกำรรำยงำน
ต่ำงกัน เนื่องจำกวิธีกำรเก็บข้อมูลแตกต่ำงกัน 
รวมทั้งข้อมูลในอดีตยังมคีวำมกระจัดกระจำย 

(4) ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลแรงงำนไทย
ต่ำงประเทศมีกำรจดัเก็บข้อมลูที่ยงัไม่ครอบคลุม
ฐำนข้อมูลในปีก่อนหน้ำกำรพัฒนำระบบ จึงท ำให้
ไม่สำมำรถสืบค้นข้อมลูแรงงำนไดอ้ย่ำงครอบคลุม 

(5) ขาดการก าหนดทิศทางของการจัดการ 
องค์ความรู้ด้านดิจิทัลและนวัตกรรม 
เพื่อน ามาปรับปรุงผลติภณัฑ์และบริการ 

(6) ภำระงำนปกติของบุคลำกรมีจ ำนวนมำก 
จึงยังขำดโอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะใน
เชิงดิจิทัลช้ันสูง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรเรียนรู ้

โอกาส อุปสรรค 
(1) ทิศทำงของแผนระดับประเทศ และระดับ

กระทรวงให้ควำมส ำคัญกับกำรพฒันำองค์กร         
สู่ดิจิทัล และนวัตกรรมภำครัฐ 

(2) สถำนกำรณ์โควิค - 19 ผลักดันให้หน่วยงำนต้อง
เร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนใหท้ันกำรณ ์

(3) กำรมีช่องทำงกำรรำยงำนข้อมลูตอ่ผู้บริหำรที่
หลำกหลำยและรวดเร็วขึ้น เปดิโอกำสใหพ้ัฒนำ
ระบบใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

(4)  ประชำชนมีควำมต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำง
รวดเร็วทันท ีประกอบกับเทคโนโลยีม ี
ควำมหลำกหลำย และมรีำคำเหมำะสม จึงเพิม่
ช่องทำงกำรสื่อสำรกับประชำชนได้มำกข้ึน 

(5)  นโยบำยเปดิเผยข้อมูลภำครัฐเปิดโอกำสใหม้ี
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ เชื่อมโยงข้อมูล และ
ใช้ฐำนข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงำนพันธมิตรมำกขึ้น  

(6)  รัฐบำลมีนโยบำยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
ดิจิทัลของรัฐ ซึ่งจะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่และประชำชน 
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรและปรับกระบวนกำรท ำงำน
เป็นรูปแบบดจิิทัลได้สะดวกรวดเรว็ข้ึนในอนำคต 

(1) กฎหมำย/ระเบียบที่เกีย่วข้องของหน่วยงำน       
บำงฉบับเป็นอุปสรรคต่อกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
รวมถึงกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจทิัล 

(2) ข้อมูลส ำคญัของบำงหน่วยงำนยังไม่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล หรือข้อมลูมีคณุภำพทีไ่ม่เพยีงพอท่ีจะเปิด
ให้หน่วยงำนภำยนอกเช่ือมโยงเพือ่น ำข้อมูล
ดงักล่ำวไปใช้ประโยชน์ได ้

(3) หน่วยงำนเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกันไดด้้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

(4) หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุน
ที่เพียงพอ เพื่อกำรพัฒนำ/ ปรับปรุงระบบดจิิทัล
ส ำหรับสนับสนุนกำรให้บริกำร 

(5) ความแตกต่างและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัของคนแต่ละช่วงวัย ท าให้       
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน               
ต้องได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ มีองค์ประกอบ

ส ำคัญที่เป็นปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2 ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

 
(1) นโยบาย (Policy) รัฐบำลและผู้บริหำรกระทรวงมีนโยบำยหลักในกำรให้ควำมส ำคัญต่อ

กำรประยุกต์ใช้และกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนต่ำงๆ ของกระทรวง รวมถึง
ให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยผู้บริหำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Strategy)  
ที่ชัดเจนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ทั้งใน
งำนบริหำรจัดกำรภำครัฐ และงำนบริกำรประชำชน ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และนวัตกรรม
มำสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำร กำรจัดกำรองค์กร ผลักดันให้เกิดกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ
เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำครัฐร่วมกัน กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรและกำรท ำงำน
ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยง รวมทั้งกำรบูรณำกำรแผนงำน งบประมำณ ส่งเสริมกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีทักษะด้ำนดิจิทัลเพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป 
 

(2) กระบวนการท างาน  (Process) หน่วยงำนจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำน 
ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิถีกำรท ำงำนและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเริ่มจำก (1) ปรับปรุง
กฎ ระเบียบ แนวกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ มุ่งเน้น
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤติได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (2) ออกแบบและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้ตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้งำน 
เทคโนโลยี และบริบทต่ำงๆ  ได้แก่ ระบบกำรบังคับบัญชำและประสำนงำน ระบบกำรรำยงำนผล  
กำรปฏิบัติงำนและสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนในต่ำงประเทศ ระบบหรือแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศ ระบบสนับสนุนข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร ระบบสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ระบบรองรับกำรบริกำรประชำชนในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น 
และ (3) ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  
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(3) เทคโนโลยี (Technology) หน่วยงำนจะต้องมีองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรคัดเลือก
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจและบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง
ค ำนึงถึงควำมเปลี่ยนเเปลงหรือผลที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประเมินควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ควำมพร้อมในด้ำนบุคลำกร ทักษะควำมเชี่ยวชำญ และงบประมำณ ควำมพร้อมผู้ใช้งำนหรือประชำชน 
ควำมพร้อมของเทคโนโลยีพ้ืนฐำน โดยใช้แนวคิดหลักในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในหน่วยงำน  
ตำมเป้ำหมำย ดังนี้ กำรสร้ำงและส่งมอบคุณค่ำ (Value Creation) กำรท ำงำนร่วมกัน (Collaboration) 
กำรแบ่งปัน (Sharing) มีควำมคล่องตัว (Agility) ใช้ข้อมูลขับเคลื่อน (Data Driven) และมีควำมโปร่งใส 
(Transparency) 
 

(4) บุคลากร (People) บุคลำกรของหน่วยงำนถือเป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำรพัฒนำ 
สู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล หน่วยงำนจะต้องเตรียมควำมพร้อมและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  คุณลักษณะ และทักษะที่จ ำเป็นแก่บุคลำกร เพ่ือน ำองค์ควำมรู้  
ไปประยุกต์ใช้ภำยใต้สภำพแวดล้อมดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรสร้ำงแรงจูงใจ ส่งเสริม
กิจกรรมด้านนวัตกรรม เสริมสร้างบรรยากาศด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพ 
ของบุคลำกรให้สำมำรถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
และพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ บุคลำกรควรมีกรอบคิด
ที่เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ได้แก่ (1) กรอบควำมคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) หมำยถึง 
ทัศนคติแบบยืดหยุ่น และเติบโตพัฒนำต่อไปข้ำงหน้ำ เชื่อในศักยภำพของคน และเชื่อในควำมสำมำรถ 
ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้เสมอ (2) กรอบควำมคิดแบบมุ่งเน้นส่วนรวม (Outward Mindset) หมำยถึง 
ทัศนคติ ที่มองเห็นคุณค่ำของผู้อ่ืน (3) กรอบควำมคิดแบบสำกล (Global Mindset) หมำยถึง ทัศนคติ 
ที่เปิดรับและตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและควำมหลำกหลำยในมิติต่ำงๆ และ (4) กรอบควำมคิด
ในกำรท ำงำนยุคดิจิทัล (Digital Mindset) หมำยถึง ทัศนคติที่ช่วยให้บุคลำกรเห็นโอกำสและ 
ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้และดึงศักยภำพของเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรพัฒนำ กำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิต
นอกจำกนี้จะต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ 
ที่ยืดหยุ่น ต่อเนื่อง พร้อมปรับให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำรมอบหมำยงำนที่มุ่งเน้นให้บุคลำกร
น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำ และประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ
ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Adaptation) และในแบบฉับพลัน (Radical Adaptation) 
 

แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภารกิจด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยสรุป กำรผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ภำยในหน่วยงำน  

มีองค์ประกอบหลักส ำคัญ คือ (1) นโยบำย (Policy) หน่วยงำนจะต้องมีผู้น ำที่มีควำมชัดเจนในนโยบำย
ด้ำนดิจิทัล มีบทบำทในกำรขับเคลื่อน สนับสนุน และอ ำนวยกำรด้ำนนโยบำยดิจิทัล (2) บุคลำกร (People) 
มีกรอบคิดเชิงพัฒนำ (Growth Mindset) และมีศักยภำพเชิงดิจิทัล ได้แก่ ทักษะในภำรกิจ (Professional 
Skills) ทักษะเชิงกลยุทธ์ (Strategic Skills) และทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovative Skills) (3) กระบวนกำร 
(Process) เน้นกำรปรับกระบวนกำรด้วยกำรลดควำมซ้ ำซ้อน ลดกำรใช้ทรัพยำกรที่ไม่จ ำเป็น ลดเงื่อนไขและ
ข้อจ ำกัด และ (4) เทคโนโลยี (Technology) โดยจะต้องเลือกและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อภำรกิจของหน่วยงำน ทั้งนี้ แนวทำงกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ประมวลได้ดังนี้   
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ภาพที่ 3 แนวทำงกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 

(1) การสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร  
 หน่วยงำนได้ใช้แพลตฟอร์มเพ่ือรวบรวมข้อมูลจำกหลำยแหล่งที่มำเพ่ือน ำเสนอผู้บริหำร 
ให้ได้รับทรำบข้อมูลในภำพสรุปและข้อมูลรำยประเทศด้ำนแรงงำนในต่ำงประเทศ ประกอบกำร
บริหำรงำนและกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย โดยข้อมูลที่จะน ำเสนอผู้บริหำร จะต้องมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ 
(Accuracy) ครบถ้วน (Completeness) ต่อเนื่อง (Consistency) ตรงตามความต้องการ (Relevancy) 
และมีความพร้อมใช้เข้าถึงได้ (Availability)  

 
(2) การบริหารจัดการการท างาน 

 เนื่องจำกภำรกิจที่มีควำมหลำกหลำยและมีข้อมูลในปริมำณมำก หน่วยงำนจึงต้องบริหำร
จัดกำรข้อมูลกำรด ำเนินกำรภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้ เหมำะสม  
ด้วยหลักกำรและวิธีกำรดังนี้ (๑) กำรจัดเก็บ น ำมำใช้งำน และประมวลผลข้อมูลตำมที่หน่วยงำนต้องกำร 
(๒) กำรจัดหมวดหมู่ และก ำหนดมำตรฐำนของข้อมูล โดยใช้กำรจ ำแนกข้อมูล และก ำหนดกรอบ 
กำรท ำงำนให้ทรำบโดยทั่วกัน (3) กำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีควำมถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ 
และ (๔) กำรเรียกใช้ข้อมูลเพื่อกลับมำใช้ได้ในภำยหลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในแพลตฟอร์ม ได้ใช้กระบวนกำรวางแผน (Plan) ระบุ 
(Specify) เปิดใช้งาน (Enable) สร้าง (Create) รับ (Acquire) ดูแลรักษา (Maintain) ใช้ (Use) จัดเก็บ
ถาวร (Archive) ดึงข้อมูล  (Retrieve) ควบคุม (Control) และท าลายข้อมูล  (Purge) และพบว่า
แพลตฟอร์มระบบการรายงานผลด้านต่างๆ ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทั้งผู้ให้และผู้รับ
ข้อมูล ลดขั้นตอนการด าเนินการ รายงานผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ ข้อมูลในรูปดิจิทัล
สามารถน ามาวิเครำะห์ในรูปแบบพ้ืนฐำนเพ่ือประกอบการรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(3) การให้บริการประชาชน 
 ภำรกิจที่ส ำคัญของกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ คือกำรให้บริกำรแรงงำน
ไทยที่ไปท ำงำนในต่ำงประเทศ เพ่ือคุ้มครอง ติดตำมสิทธิประโยชน์ และพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำน ซึ่ง
ปัจจุบันมีแรงงำนไทยท ำงำนในประเทศที่มีส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 376,844 คน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม 2564) ในปีงบประมำณ 2563 มีแรงงำนไทยยื่นเรื่องติดตำมสิทธิ
ประโยชน์จำกกำรไปท ำงำนในต่ำงประเทศ  อำทิ เงินบ ำเหน็จ เงินสะสมเลี้ยงชีพ เงินประกันกำรท ำงำน
ครบสัญญำจ้ำง จ ำนวน 7,508 รำย ได้รับสิทธิประโยชน์แล้วจ ำนวน 136,928,521 บำท นอกจำกนี้
ยังมีกำรขอรับควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ญำติติดตำมแรงงำนที่ขำดกำรติดต่อเป็นเวลำนำน กำรให้
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรท ำงำน เจ็บป่วย เสียชีวิต และอ่ืนๆ ซึ่งมีจ ำนวน 3,684 รำย 

 หน่วยงำนได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกำรท ำงำน และพัฒนำนวัตกรรมกำรบริกำรแก่
ประชำชน ได้มีกำรร่วมคิดร่วมท ำโดยบุคลำกรของหน่วยงำนเพ่ือออกแบบนวัตกรรมบริกำรและนวัตกรรม
กระบวนกำร ด้วยกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค้นหำวิธีกำร นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะกลุ่ม และน ำเสนอแนวคิด 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรรับเรื่องร้องทุกข์แรงงำนไทยที่ไปท ำงำนในต่ำงประเทศ ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน
จำกผู้บริหำรและได้รับกำรผลักดันให้มีกำรพัฒนำระบบอย่ำงรวดเร็วเพ่ือให้ประชำชนได้ใช้งำนภำยใน 
ปี 2564 นอกจำกนี้ หน่วยงำนได้พัฒนำระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงำนไทยในต่ำงประเทศแบบ
อัตโนมัติ (Chatbot) เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรให้แก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้ตลอดเวลำ ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย ลดภำระงำน และน ำข้อมูลค ำถำมมำวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำงำนบริกำรต่อไป 

 
(4) การพัฒนาทักษะบุคลากร 

  บุคลำกรเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่ วยให้หน่วยงำนขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรพัฒนำบุคลำกรมีแนวทำง 3 ด้ำนคือ ปลูกฝังกรอบควำมคิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง พัฒนำทักษะดิจิทัล และพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร 
ทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน เน้นหลักสูตรกำรสร้ำงพ้ืนฐำนกรอบแนวคิดเชิงนโยบำยเพ่ือพัฒนำ
นวัตกรรม อำทิ กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมภำครัฐ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ Design Thinking  
และ Digital Transformation ส่วนในระดับปฏิบัติงำน เน้นกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
และกำรสร้ำงโจทย์ให้แก่บุคลำกรเพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ได้จริงในหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 

 
(5) การสื่อสารและพัฒนา 

  รูปแบบกำรสื่อสำรเชิงดิจิทัลที่น ำมำใช้ในหน่วยงำน ประกอบด้วย (1) กำรประชุมทำงไกล
ผ่ำนจอภำพ ระหว่ำงผู้บริหำรกระทรวงแรงงำนและส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ ในช่วงภำวะวิกฤต
จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด - ๑๙ ซึ่งผู้บริหำรกระทรวงมีควำมห่วงใยต่อแรงงำนไทยและสถำนกำรณ์ 
ในต่ำงประเทศ ได้จัดให้มีกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ เพ่ือมอบนโยบำยเร่งด่วน (2) กำรฝึกอบรม
ทำงไกลผ่ำนจอภำพ ระหว่ำงผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อมูลและสถิติ และหัวหน้ำ
ส ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรขยำยตลำด แรงงำนไทยในต่ำงประเทศด้วย 
กำรวิเครำะห์และบริหำรฐำนข้อมูลแรงงำนไทยในต่ำงประเทศและบริบทที่เกี่ยวข้อง (3) กำรใช้เว็บไซต์ 
ไลน์กลุ่ม Facebook อินทรำเน็ต เพ่ือสื่อสำรข้อมูล ควำมรู้ และข่ำวสำร แก่เจ้ำหน้ำที่และประชำชน  
(4) กำรใช้ Google form เพ่ือลงทะเบียนและส่งแบบสอบถำม และ (5) กำรใช้ฐำนข้อมูลร่วมกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1) จัดล ำดับควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์ด้ำนดิจิทัลให้สอดคล้องกับภำรกิจที่จ ำเป็นเร่งด่วน
ขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล  ยกระดับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ด้ำนนวัตกรรม  
เพ่ือกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนดิจิทัลอย่ำงชัดเจน และติดตำม
ประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือลดอุปสรรคและปรับปรุงระบบได้ตำมสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

(2) กำรขยำยควำมร่วมมือ บูรณำกำรข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่ วยงำน 
เชื่อมโยงภำรกิจของหน่วยงำน เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน  
เช่น กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง กระทรวงสำธำรณสุข 
กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนประกันสังคม เป็นต้น เพ่ือพัฒนำและต่อยอดนวัตกรรมกำรบริกำรและ
นวัตกรรมกำรท ำงำน ด้ำนกำรขยำยตลำดแรงงำนไทยต่ำงประเทศและกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ สร้ำงควำมหลำกหลำยและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนมำกขึ้น 

(3) จัดท ำสถำปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ประสำนและพัฒ นำ 
ควำมร่วมมือด้ำนดิจิทัลกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือกำรเชื่อมโยงกำรบริกำร 
กำรท ำงำน และข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนแบบอัตโนมัติ รวมทั้งกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ 
ด้ำนดิจิทัลของกระทรวง ผลักดันให้มีกำรเจรจำแลกเปลี่ยน ประสำนควำมร่วมมือ ตลอดจนบูรณำกำร
กำรด ำเนินงำนด้ำนดิจิทัลร่วมกับหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

(4) ในอนำคตหลังจำกองค์กรมีกำรจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่อย่ำงเป็นระบบใน e – Service  
ซึ่งข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันสมัยยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนให้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่หลำกหลำยเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย 
ของผู้บริหำร เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบพื้นฐำน (Descriptive analytics) กำรวิเครำะห์แบบเชิงวินิจฉัย 
(Diagnostic analytics) กำรวิเครำะห์เชิงท ำนำย (Predictive analytics) กำรวิเครำะห์เชิงแนะน ำ 
(Prescriptive analytics) เป็นต้น ซ่ึงนอกจำกจะช่วยปรับปรุงแก้ไขระบบแล้ว ยังน ำไปใช้วิเครำะห์และ
ก ำหนดนโยบำยในเรื่องใหม่ๆ ได้ 

(5) ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกรอบคิดดิจิทัล (Digital Mindset) และทักษะดิจิทัล ได้แก่ ทักษะ
ที่ เกี่ ยวข้องกับภำรกิจ  (Professional Skills) ทักษะเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Skills) และทั กษะ 
เชิงนวัตกรรม (Innovative Skills) โดยสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถคิดค้น
และประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือต่อยอดงำนวิจัยและนวัตกรรม  

(6) สร้ ำงระบบนิ เวศในกำรท ำงำน (Ecosystem) ที่ เหมำะสมและสอดรับกับบริบท 
กำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป เพ่ือตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและประชำชน 
มีกระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลำกรในหน่วยงำน กำรแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

(7) เน้นกำรเป็นหน่วยงำนภำครัฐแบบเปิดและค ำนึงถึงประชำชนเป็นศูนย์กลำง  
เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกระดับของกำรพัฒนำนวัตกรรม เช่น กำรวิเครำะห์ปัญหำ
หลักที่ต้องกำรแก้ไข (Pain Point Analysis) ซึ่งอำจเป็นประเด็นเล็กๆ ที่ถูกมองข้ำมไป กำรร่วมกันคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรทดลองก่อนใช้งำนและหลังใช้งำน โดยประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น  
ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนกำรด ำเนินงำน เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชน ทั้งนี้ 
เพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชนและยังช่วยลดภำระกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
(1) กำรพัฒนำแพลตฟอร์มระดับสมบูรณ์ โดยกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเชิงนโยบำย (Policy 

Platform) เพ่ือให้หน่วยงำนมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริกำรดิจิทัลที่สมบูรณ์ รวมถึง
ระบบข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่  (Big data) ส ำหรับกำรตัดสินใจและกำรบริหำรจัดกำร ทั้งนี้ 
เพ่ือส่งเสริมให้กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำร และสำมำรถ
ตรวจสอบสำเหตุเพื่อแก้ไขปัญหำที่เก่ียวเนื่องกันได้ ทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติอย่ำงรอบด้ำน 

(2) กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรอธิบำยสภำพและวิเครำะห์
ค้นหำสำเหตุของปัญหำ คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ด้วยวิธีวิเครำะห์ (Analytic) กลั่นกรอง
ข้อมูล และตีควำมด้วยรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปสู่สำรสนเทศหรือองค์ควำมรู้ในเชิงลึก (Insights) ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจ และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ หรือแก้ไขปัญหำเฉพำะที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ประเทศ ภูมิล ำเนำของกลุ่มแรงงำน หรือในแต่ละขั้นตอนไดอ้ย่ำงทันกำรณ ์

(3) กำรสร้ำงทีมบูรณำกำรของผู้ ให้บริกำร ผู้รับบริกำร และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมกันพัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ ภำยใต้หลักคิดกำรมองภำพใหญ่เชิงระบบ (System Design)  
กำรมองภำพอนำคต (Foresight) และกำรออกแบบนโยบำยเพ่ือให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง ด้วยกำรใช้
เทคนิควิธีและเครื่องมือที่หลำกหลำย ในกำรวิเครำะห์นโยบำยเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมภำครัฐด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น (๑) กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) (๒) กำรคำดกำรณ์อนำคตเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Foresight) (๓) กำรวิเครำะห์พลวัตเชิงระบบ (System Dynamics) (4) กำรวิเครำะห์
เครือข่ำยนโยบำยและแผน (Policy Network Analysis) เป็นต้น 

(4)  การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎ ระเบียบ การวางหรือจัดท าแนวทาง มาตรการที่จ าเป็น  
โดยปรับปรุงกฎหมำยมีควำมทันสมัย ไม่ซ้ ำซ้อน มีกำรบังคับใช้ที่มีประสิทธิภำพ (Deregulation)  
เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่เหมำะสมสอดล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำงเทคโนโลยีและสังคม 

(5) กำรส่ งเสริม ให้ บุ คลำกรมีควำมคิดริ เริ่มและน ำพำตนเอง  (Be Self-directed 
Learners) เปิดโอกำสบุคลำกรได้ศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ส ำรวจและขยำยกำรเรียนรู้ของตนเอง 
และสร้ำงโอกำสสู่กำรเป็นผู้เชี่ยวชำญ พัฒนำระดับทักษะขั้นสูงเพ่ือไปสู่ระดับมืออำชีพ ด้วยกำรเพ่ิมพูน
ทักษะและควำมสำมำรถ (Up-skill/ Re-skill) อย่ำงต่อเนื่อง 

(6) กำรสร้ำงควำมพร้อมและพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนให้พร้อมรับและปรับตัว รวมทั้ง
สร้ำงแนวทำงสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และวิถีถัดไป (Next Normal) 
เช่น กำรจัดหำเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from Home) หรือปฏิบัติงำนนอก
สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ในประเด็นควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน และคุณภำพของงำน
ที่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดหรือควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

(7) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบูรณำกำรกำรท ำงำนภำรกิจด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้วยกำรผสำนเครือข่ำยกำรท ำงำน เครือข่ำยทำงสังคม กลุ่มแรงงำนไทย ด้วยเครื่องมือ
ดิจิทัลในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือติดต่อ ให้ข้อมูล ประสำนงำน ปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรให้บริกำรประชำชน 
เพ่ือแปลงรูปกำรท ำงำนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 
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