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ดร.อานนท� ทับเท่ียง  กล�าวนําเก่ียวกับหัวข&อการสัมมนา  
 การสัมมนาครั้งนี้สืบเนื่องจากกรอบแนวคิดสองเรื่อง คือ (๑) Roadmap เรื่องประเทศไทย ๔.๐ และ  
(๒) กรอบแนวคิดเรื่อง Digital Thailand ยุทธศาสตร.ท่ี ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปSนรัฐบาลดิจิทัล และ
ยุทธศาสตร.ท่ี ๕ การพัฒนากําลังคนให&พร&อมเข&าสู�เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล   
 ด&านการพัฒนาข&าราชการและบุคลากรภาครัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด&านดิจิทัลของข&าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปSนรัฐบาลดิจิทัล และ ก.พ. ได&กําหนดทักษะ
ด&านดิจิทัลของข&าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงได&แจ&งเวียนให&ส�วนราชการและหน�วยงานภาครัฐแล&วตาม
หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ว ๖/๒๕๖๑ ในการพัฒนาทักษะด&านดิจิทัล จะต&องทราบถึงเปYาหมายของ
หน�วยงานและเปYาหมายการพัฒนา โดยหน�วยงานต&องประเมินระดับการพัฒนาด&านดิจิทัลของหน�วยงานว�าอยู�
ในระยะใด เช�น ระยะ Early คือไม�มีเลยจนถึงเริ่มต&น ระยะ Develop มีการทํางานข&ามหน�วยงาน หรือระยะ 
Maturity คือทุกกระบวนการดําเนินการแบบ Digitalize ท้ังหมด เปSนต&น  
 กรณีศึกษาระบบ Single Window for Visa and Work Permit เปSนการดําเนินงานซ่ึงอยู�ในระยะท่ี ๒ 
โดยเปSนการทํางานบูรณาการงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องกันสามหน�วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
การลงทุน (BOI) กรมการจัดหางาน และสํานักงานตรวจคนเข&าเมือง วิทยากรเปSนผู&ท่ีมีบทบาทสําคัญใน 
การสร&างความเปลี่ยนแปลงและผลักดันงานให&ประสบความสําเร็จ โดยมี Quick Win คือ Leadership  
การเปSนผู&นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) รวมถึงการสร&างสภาพแวดล&อมท่ีเอ้ืออํานวยต�อการเปลี่ยนแปลง 
เปSนกรณีศึกษาท่ีสําคัญและน�าจะเปSนประโยชน.ต�อการนําไปปรับใช&ในหน�วยงานต�าง ๆ ต�อไป 
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 ภารกิจของ BOI เก่ียวข&องกับการให&สิทธิประโยชน.ในการลงทุนท้ังด&านภาษีและไม�ใช�ภาษีซ่ึง 
สิทธิประโยชน.อย�างหนึ่งคือการอนุญาตให&นําคนต�างด&าวมาทํางาน BOI จะทํางานร�วมกับสองหน�วยงาน 
ท่ีเก่ียวข&อง คือ กรมการจัดหางาน และสํานักงานตรวจคนเข&าเมือง เนื่องจากผู&ประกอบการ/แรงงานต�างด&าว
จะต&องได&รับใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน และต&องมี Non-Immigrant Visa ในการดําเนินการขออนุญาต
พบว�ามีแบบฟอร.ม เอกสารประกอบการยื่นคําขอและข้ันตอนท่ีซํ้าซ&อน และใช&ระยะเวลาในการติดต�อแต�ละ



 

 

๒ | O C S C  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงส�วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากําลังคนให&มทีกัษะด&านดิจทิัล 
เพ่ือการไปสู�ดิจทิัลไทยแลนด. วนัพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุร ี

หน�วยงานมาก ระบบ Single Window for Visa and Work Permit เริ่มจากโจทย�ว�าทําอย�างจะสร�างความ
สะดวกให�ลูกค�า ให�ผู�ประกอบการได�รับบริการท่ีดีสุด สะดวกสุด เริ่มการพัฒนาระบบงานปr ๒๕๕๔ เริ่มจาก
ศูนย.บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service โดยนําผู&ปฏิบัติงานจากท้ัง ๓ หน�วยงานมาทํางานร�วมกัน ใน
บริเวณเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการส�งต�อกัน ซ่ึงพบว�าแต�ละหน�วยงานมีข้ันตอน ระบบการเซ็นเอกสาร 
รูปแบบเอกสารไม�เหมือนกัน แต�เนื้อหา ข&อมูลท่ีใช&แทบจะเปSนข&อมูลเดียวกัน ได&ปรึกษากับทีมเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนระบบ ลดเอกสาร และนํามาสู�การปรับ Business Process ของโครงการ  BOI ได&ให&ท่ีปรึกษามาดู
ตลอดท้ังกระบวนงาน ระยะเวลาการทํางาน และปtจจุบันได&บูรณาการแบบฟอร.มของท้ัง ๓ หน�วยงานเปSน
ฟอร.มเดียวโดยเพ่ิมข&อมูลของกรมการจัดหางาน และสํานักงานตรวจคนเข&าเมือง เปSน single entry และ
ใบอนุญาต (work permit) จะออกเปSน digital work permit  
  

ประเด็นการเรียนรู�/ป@จจัยความสําเร็จจากกรณีศึกษา 
๑. ด�านการพัฒนาระบบงาน:   

- ดําเนินการพัฒนาระบบโดยใช&ผู&เชี่ยวชาญ (Expert) มาเปSนท่ีปรึกษา ให&คําแนะนํา ในส�วน
ของวิธีการคัดเลือกบริษัทท่ีมารับงาน จะพิจารณาจากทีมงานท่ีบริษัทเสนอมาต้ังแต�ต&น ประสบการณ. รางวัลท่ี
เคยได&รับ คุณภาพของทีมต้ังแต�ข้ันตอนการ walk through รวมถึงหาข&อมูลเก่ียวกับผลงานในอดีต  

- ระบบงานท่ีพัฒนาจะต&องสอดคล&องกับภาพรวมของนโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
ท่ีเก่ียวข&อง โดยได&ประสานงานผ�านเครือข�ายและหาผู&เชี่ยวชาญมาช�วยสนับสนุนการดําเนินการ เช�น ปรึกษา
กับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส. (องค.การมหาชน) ในเรื่องการทําให&ข&อมูลต�างๆ comply กับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบต�าง ๆ และให&ความสําคัญกับระบบความม่ันคงปลอดภัย (security) มีระบบสํารอง ผู&ท่ีใช&งานจะต&องมี 
user name และ password ผู&ใช&แต�ละคนจะเห็นหน&าจอท่ีต�างกัน ข้ึนกับความจําเปSนในการใช&งาน  

- เปvดให&ผู&มีส�วนเก่ียวข&อง (Stakeholder) ทุกคน/ฝxาย เข&ามามีส�วนร�วมต้ังแต�ต&น สร&างความเข&าใจ
กับสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลง ร�วมกันคิด แก&ปtญหาและทํางานร�วมกัน  

- ด&านข&อมูล รวบรวมข&อมูลท่ีมีอยู�และเลือกตัดข&อมูลท่ีไม�จําเปSนออกไป โดยให&ผู&ใช&งาน End 
Users ท่ีแท&จริงเข&ามามีส�วนร�วมต้ังแต�ต&น  

- มีการทดลองระบบ โดยเชิญบริษัทขนาดใหญ� มาเปSนบริษัทนําร�องในการใช&ระบบ มีการ
ฝzกอบรมการใช&ระบบให&บริษัท และเจ&าหน&าท่ี เริ่มจากนําร�อง ๓ บริษัท และเพ่ิมจํานวนบริษัทมากข้ึนและ
ขยายผลรวมประมาณหกพันบริษัท 

- ปรับระบบงาน (Business Process) ทําให&ระบบมีความเปSนสากลท่ีเจ&าหน&าท่ีทุกคนเข&าใจ 
เจ&าหน&าท่ีแต�ละคนสามารถทํางานแทนกันได& โดยเริ่มจากการพิจารณาส�วนท่ีเปSน Core ของงาน เช�น  
งานเทคนิค งานบริการ จําแนกงาน (classify) ในมุมมองใหม� และให&เจ&าหน&าท่ีได&มาพูดคุยสอนงานในลักษณะ
พ่ีสอนน&อง  
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๒.  ผู�บริหาร ให&การสนับสนุน (support) และเปSนผู&ริเริ่ม (Initiate) โครงการได&รับการสนับสนุนจาก 
เลขาธิการ BOI ทุกท�าน ผู&บริหารระดับสูงมาร�วมเปSนประธานในการประชุมกับหน�วยงานอ่ืนๆ โดยตลอด  

๓.  หัวหน�าโครงการ/ผู�นําการเปล่ียนแปลง 
- มีความตระหนักเห็นปtญหา เอาใจเขามาใส�ใจเรา คิดถึงผู&รับบริการ ไม�ติดกับปtญหา และหา

วิธีแก&ไข ใช& IT มาช�วย การเปลี่ยนเริ่มจาก Quick Win ง�ายๆ 
- กล&าตัดสินใจ สามารถจัดการแก&ปtญหาท่ีเกิดข้ึนในแต�ละวัน เวลามีปtญหาจะทําอย�างไร ถ&า

เปSนปtญหาท่ีสามารถตัดสินใจได&ก็ตัดสินใจ ยกเว&นปtญหาท่ีต&องรอผู&บริหารตัดสินใจ โดยสามารถติดต�อสื่อสาร
ผ�านทาง line/ email ได&ตลอด     

- มีเปYาหมายชัดเจน รับฟtง พยายามไม�ให&มีกรณีการประชุมท่ีจบไม�ลงหรือการกลับไปหารือ  
- คํานึงถึงความต&องการลูกค&า/ผู&รับบริการเปSนหลัก  ให&ลูกค&ามีความพึงพอใจ สะดวก ท้ังลูกค&า

ภายนอกและหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องซ่ึงรับงานต�อ  
- กระจายความรับผิดชอบ เจ&าหน&าท่ีแต�ละคนต&องรับผิดชอบรับผิดชอบเบ็ดเสร็จด&วยตัวเอง 

โดยผู&อํานวยการจะมีบทบาทช�วยกํากับดูแลและเกลี่ยงานปริมาณงานของเจ&าหน&าท่ีในแต�ละวัน ระบบนี้ก็จะเปSน
การชี้วัดผลงานได&ด&วย ตอบโจทย.ความสามารถในการทํางาน และเรื่องการให&รางวัลในการทํางานได&ด&วย  

- มีเครือข�าย สามารถมองหาโอกาสจากภายนอก เช�น การทํางานร�วมกับสํานักงาน ก.พ.ร.  
ในการยกระดับตัวชี้วัดความง�ายในการทําธุรกิจในประเทศไทย (Ease of Doing Business) เปSนต&น ภาคธุรกิจ
มองว�าข้ันตอนเรื่องการขอวีซ�า ใบอนุญาตทํางานไม�สะดวก BOI จึงขอใช&งบบูรณาการ ในการพัฒนาระบบและ
เชื่อมโยงข&อมูลสามหน�วยงาน เพ่ือให&เกิดภาครัฐท่ีเปvดกว&างและเชื่อมโยงกันเกิดข้ึนได&จริง และในข้ันตอนการ
ทํางานได&เชิญทุกหน�วยงานมาประชุมร�วมกัน  

- มีทัศนคติ/มุมมองเชิงบวก เปSนผู&ท่ีมีความสนุกและมีความสุขกับงานท่ีทํา เปvดกว&างและ 
เห็นมุมในการปรับปรุง พัฒนา  ตัวอย�าง เจ&าหน&าท่ีต&องตอบคําถามเดียวกันซํ้า ๆ กับหลายบริษัท จึงหาวิธีการ
แก&ปtญหา เช�น หาบริษัทท่ีจะ Outsource เปSน Call center จัดทําคู�มือตอบคําถามพ้ืนฐาน โดยมีเจ&าหน&าท่ีไป
เปSนพ่ีเลี้ยงให&เจ&าหน&าท่ีผู&ตอบคําถามและต&องเขียนคําถามท่ีต�างจากเดิมเพ่ิมเติม ทํา KM จัดทําคู�มือการทํางาน
ของเจ&าหน&าท่ี คู�มือในการยื่นคําร&อง เอกสารประกอบต�าง ๆ ทํา training ทํา VDO แนะนํา เปSนต&น 

ดร.อานนท� ทับเท่ียง อ.ก.พ.ฯ กล�าวสรุป  
  โครงการนี้เปSนตัวอย�างความสําเร็จท่ีเริ่มจากภายในในการพัฒนาองค.กรจากระยะ early สู�ระยะ 
develop และยังคงพัฒนาต�อไป จากกรณีศึกษาพบว�าการเปSนผู&นําการเปลี่ยนแปลงเปSนปtจจัยสําคัญของ
ความสําเร็จท่ีสําคัญของโครงการ คุณลักษณะคือการเปvดกว&าง เปvดรับการเปลี่ยนแปลง มีการมองเชิงบวก 
ความสามารถในการแก&ปtญหาท้ังแบบ top down & bottom up และต&องเปSน Influencer และมี Digital 
Literacy  
 

----------------------------------------------- 




