กลุมที่ ๕ บอกเลาประสบการณผูนําการเปลี่ยนแปลง
กรณีศึกษาระบบ Single Window for Visa and Work Permit
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ดร.อานนท ทับเที่ยง กลาวนําเกี่ยวกับหัวข&อการสัมมนา
การสัมมนาครั้งนี้สืบเนื่องจากกรอบแนวคิดสองเรื่อง คือ (๑) Roadmap เรื่องประเทศไทย ๔.๐ และ
(๒) กรอบแนวคิดเรื่อง Digital Thailand ยุทธศาสตร.ที่ ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปSนรัฐบาลดิจิทัล และ
ยุทธศาสตร.ที่ ๕ การพัฒนากําลังคนให&พร&อมเข&าสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ด&านการพัฒนาข&าราชการและบุคลากรภาครัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด&านดิจิทัลของข&าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปSนรัฐบาลดิจิทัล และ ก.พ. ได&กําหนดทักษะ
ด&านดิจิทัลของข&าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งได&แจ&งเวียนให&สวนราชการและหนวยงานภาครัฐแล&วตาม
หนั งสื อเวี ย นสํ า นั กงาน ก.พ. ว ๖/๒๕๖๑ ในการพั ฒ นาทั กษะด& า นดิ จิ ทัล จะต& องทราบถึ งเปY า หมายของ
หนวยงานและเปYาหมายการพัฒนา โดยหนวยงานต&องประเมินระดับการพัฒนาด&านดิจิทัลของหนวยงานวาอยู
ในระยะใด เชน ระยะ Early คือไมมีเลยจนถึงเริ่มต&น ระยะ Develop มีการทํางานข&ามหนวยงาน หรือระยะ
Maturity คือทุกกระบวนการดําเนินการแบบ Digitalize ทั้งหมด เปSนต&น
กรณีศึกษาระบบ Single Window for Visa and Work Permit เปSนการดําเนินงานซึ่งอยูในระยะที่ ๒
โดยเปSนการทํางานบูรณาการงานหนวยงานที่เกี่ยวข&องกันสามหนวยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) กรมการจัดหางาน และสํานักงานตรวจคนเข&าเมือง วิทยากรเปSนผู&ที่มีบทบาทสําคัญใน
การสร&างความเปลี่ยนแปลงและผลักดันงานให&ประสบความสําเร็จ โดยมี Quick Win คือ Leadership
การเปSนผู&นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) รวมถึงการสร&างสภาพแวดล&อมที่เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลง
เปSนกรณีศึกษาที่สําคัญและนาจะเปSนประโยชน.ตอการนําไปปรับใช&ในหนวยงานตาง ๆ ตอไป
ประสบการณผูนําการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาระบบ Single Window for Visa and Work Permit
ภารกิ จ ของ BOI เกี่ ย วข& องกับ การให& สิ ทธิ ป ระโยชน. ในการลงทุ น ทั้ งด& า นภาษี และไมใชภาษี ซึ่ง
สิทธิประโยชน.อยางหนึ่งคือการอนุญาตให&นําคนตางด&าวมาทํางาน BOI จะทํางานรวมกับสองหนวยงาน
ที่เกี่ยวข&อง คือ กรมการจัดหางาน และสํานักงานตรวจคนเข&าเมือง เนื่องจากผู&ประกอบการ/แรงงานตางด&าว
จะต&องได&รับใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน และต&องมี Non-Immigrant Visa ในการดําเนินการขออนุญาต
พบวามีแบบฟอร.ม เอกสารประกอบการยื่นคําขอและขั้นตอนที่ซ้ําซ&อน และใช&ระยะเวลาในการติดตอแตละ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงสวนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากําลังคนให&มที กั ษะด&านดิจทิ ัล
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หนวยงานมาก ระบบ Single Window for Visa and Work Permit เริ่มจากโจทยวาทําอยางจะสรางความ
สะดวกใหลูกคา ใหผูประกอบการไดรับบริการที่ดีสุด สะดวกสุด เริ่มการพัฒนาระบบงานปr ๒๕๕๔ เริ่มจาก
ศูนย.บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service โดยนําผู&ปฏิบัติงานจากทั้ง ๓ หนวยงานมาทํางานรวมกัน ใน
บริเวณเดียวกันเพื่อความสะดวกในการสงตอกัน ซึ่งพบวาแตละหนวยงานมีขั้นตอน ระบบการเซ็นเอกสาร
รู ป แบบเอกสารไมเหมื อนกั น แตเนื้ อหา ข& อมู ล ที่ ใช& แทบจะเปS น ข& อมู ล เดี ย วกั น ได& ป รึ ก ษากั บ ที มเรื่ องการ
ปรับเปลี่ยนระบบ ลดเอกสาร และนํามาสูการปรับ Business Process ของโครงการ BOI ได&ให&ที่ปรึกษามาดู
ตลอดทั้งกระบวนงาน ระยะเวลาการทํางาน และปtจจุบันได&บูรณาการแบบฟอร.มของทั้ง ๓ หนวยงานเปSน
ฟอร.มเดียวโดยเพิ่มข&อมูลของกรมการจัดหางาน และสํานักงานตรวจคนเข&าเมือง เปSน single entry และ
ใบอนุญาต (work permit) จะออกเปSน digital work permit
ประเด็นการเรียนรู/ป@จจัยความสําเร็จจากกรณีศึกษา
๑. ดานการพัฒนาระบบงาน:
- ดําเนินการพัฒนาระบบโดยใช&ผู&เชี่ยวชาญ (Expert) มาเปSนที่ปรึกษา ให&คําแนะนํา ในสวน
ของวิธีการคัดเลือกบริษัทที่มารับงาน จะพิจารณาจากทีมงานที่บริษัทเสนอมาตั้งแตต&น ประสบการณ. รางวัลที่
เคยได&รับ คุณภาพของทีมตั้งแตขั้นตอนการ walk through รวมถึงหาข&อมูลเกี่ยวกับผลงานในอดีต
- ระบบงานที่พัฒ นาจะต&องสอดคล&องกั บภาพรวมของนโยบาย กฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ
ที่เกี่ยวข&อง โดยได&ประสานงานผานเครือขายและหาผู&เชี่ยวชาญมาชวยสนับสนุนการดําเนินการ เชน ปรึกษา
กับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส. (องค.การมหาชน) ในเรื่องการทําให&ข&อมูลตางๆ comply กับกฎหมาย กฎ
ระเบียบตาง ๆ และให&ความสําคัญกับระบบความมั่นคงปลอดภัย (security) มีระบบสํารอง ผู&ที่ใช&งานจะต&องมี
user name และ password ผู&ใช&แตละคนจะเห็นหน&าจอที่ตางกัน ขึ้นกับความจําเปSนในการใช&งาน
- เปvดให&ผู&มีสวนเกี่ยวข&อง (Stakeholder) ทุกคน/ฝxาย เข&ามามีสวนรวมตั้งแตต&น สร&างความเข&าใจ
กับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง รวมกันคิด แก&ปtญหาและทํางานรวมกัน
- ด&านข&อมูล รวบรวมข&อมูลที่มีอยูและเลือกตัดข&อมูลที่ไมจําเปSนออกไป โดยให&ผู&ใช&งาน End
Users ที่แท&จริงเข&ามามีสวนรวมตั้งแตต&น
- มีการทดลองระบบ โดยเชิ ญบริษัทขนาดใหญ มาเปSนบริษัทนํา รองในการใช&ระบบ มีการ
ฝzกอบรมการใช&ระบบให&บริษัท และเจ&าหน&าที่ เริ่มจากนํารอง ๓ บริษัท และเพิ่มจํานวนบริษัทมากขึ้นและ
ขยายผลรวมประมาณหกพันบริษัท
- ปรับระบบงาน (Business Process) ทําให&ระบบมีความเปSนสากลที่เจ&าหน&าที่ทุกคนเข&าใจ
เจ& า หน& า ที่ แ ตละคนสามารถทํ า งานแทนกั น ได& โดยเริ่ ม จากการพิ จ ารณาสวนที่ เ ปS น Core ของงาน เชน
งานเทคนิค งานบริการ จําแนกงาน (classify) ในมุมมองใหม และให&เจ&าหน&าที่ได&มาพูดคุยสอนงานในลักษณะ
พี่สอนน&อง
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๒. ผูบริหาร ให&การสนับสนุน (support) และเปSนผู&ริเริ่ม (Initiate) โครงการได&รับการสนับสนุนจาก
เลขาธิการ BOI ทุกทาน ผู&บริหารระดับสูงมารวมเปSนประธานในการประชุมกับหนวยงานอื่นๆ โดยตลอด
๓. หัวหนาโครงการ/ผูนําการเปลี่ยนแปลง
- มีความตระหนักเห็นปtญหา เอาใจเขามาใสใจเรา คิดถึงผู&รับบริการ ไมติดกับปtญหา และหา
วิธีแก&ไข ใช& IT มาชวย การเปลี่ยนเริ่มจาก Quick Win งายๆ
- กล&าตัดสินใจ สามารถจัดการแก&ปtญหาที่เกิดขึ้นในแตละวัน เวลามีปtญหาจะทําอยางไร ถ&า
เปSนปtญหาที่สามารถตัดสินใจได&ก็ตัดสินใจ ยกเว&นปtญหาที่ต&องรอผู&บริหารตัดสินใจ โดยสามารถติดตอสื่อสาร
ผานทาง line/ email ได&ตลอด
- มีเปYาหมายชัดเจน รับฟtง พยายามไมให&มีกรณีการประชุมที่จบไมลงหรือการกลับไปหารือ
- คํานึงถึงความต&องการลูกค&า/ผู&รับบริการเปSนหลัก ให&ลูกค&ามีความพึงพอใจ สะดวก ทั้งลูกค&า
ภายนอกและหนวยงานที่เกี่ยวข&องซึ่งรับงานตอ
- กระจายความรับผิดชอบ เจ&าหน&าที่แตละคนต&องรับผิดชอบรับผิดชอบเบ็ดเสร็จด&วยตัวเอง
โดยผู&อํานวยการจะมีบทบาทชวยกํากับดูแลและเกลี่ยงานปริมาณงานของเจ&าหน&าที่ในแตละวัน ระบบนี้ก็จะเปSน
การชี้วัดผลงานได&ด&วย ตอบโจทย.ความสามารถในการทํางาน และเรื่องการให&รางวัลในการทํางานได&ด&วย
- มีเครือขาย สามารถมองหาโอกาสจากภายนอก เชน การทํางานรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร.
ในการยกระดับตัวชี้วัดความงายในการทําธุรกิจในประเทศไทย (Ease of Doing Business) เปSนต&น ภาคธุรกิจ
มองวาขั้นตอนเรื่องการขอวีซา ใบอนุญาตทํางานไมสะดวก BOI จึงขอใช&งบบูรณาการ ในการพัฒนาระบบและ
เชื่อมโยงข&อมูลสามหนวยงาน เพื่อให&เกิดภาครัฐที่เปvดกว&างและเชื่อมโยงกันเกิดขึ้นได&จริง และในขั้นตอนการ
ทํางานได&เชิญทุกหนวยงานมาประชุมรวมกัน
- มีทัศนคติ/ มุ มมองเชิ งบวก เปSน ผู&ที่มีความสนุ กและมี ความสุขกับ งานที่ ทํา เปv ด กว& า งและ
เห็นมุมในการปรับปรุง พัฒนา ตัวอยาง เจ&าหน&าที่ต&องตอบคําถามเดียวกันซ้ํา ๆ กับหลายบริษัท จึงหาวิธีการ
แก&ปtญหา เชน หาบริษัทที่จะ Outsource เปSน Call center จัดทําคูมือตอบคําถามพื้นฐาน โดยมีเจ&าหน&าที่ไป
เปSนพี่เลี้ยงให&เจ&าหน&าที่ผู&ตอบคําถามและต&องเขียนคําถามที่ตางจากเดิมเพิ่มเติม ทํา KM จัดทําคูมือการทํางาน
ของเจ&าหน&าที่ คูมือในการยื่นคําร&อง เอกสารประกอบตาง ๆ ทํา training ทํา VDO แนะนํา เปSนต&น
ดร.อานนท ทับเที่ยง อ.ก.พ.ฯ กลาวสรุป
โครงการนี้เปSนตัวอยางความสําเร็จที่เริ่มจากภายในในการพัฒนาองค.กรจากระยะ early สูระยะ
develop และยังคงพัฒนาตอไป จากกรณีศึกษาพบวาการเปSนผู&นําการเปลี่ยนแปลงเปSนปtจจัยสําคัญของ
ความสําเร็จที่สําคัญของโครงการ คุณลักษณะคือการเปvดกว&าง เปvดรับการเปลี่ยนแปลง มีการมองเชิงบวก
ความสามารถในการแก&ปtญหาทั้งแบบ top down & bottom up และต&องเปSน Influencer และมี Digital
Literacy
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