
โดย
นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
วันที่ 4 สิงหาคม  2561

พลิกโฉมงานบริการภาครัฐ
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร



หัวข้อการบรรยาย

• การยกระดับคุณภาพการบริการตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ

• การปรับองค์การสู่ ระบบราชการ 4.0

• การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
(Doing Business Portal)



รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2560 หมวด 16 มาตรา 258 ข

กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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มาตรา 258 ข. ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
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นายกรัฐมนตรมีขีอ้สัง่การเมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2560 ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักรว่มกับกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขบัเคลือ่นใหเ้กดิการด าเนนิงานแบบรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(e-Government)

การจดัการภายในภาครฐั การใหบ้รกิารประชาชน

(1)
การน า

เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้

ในการปฏบิตังิาน

(2)
การบรูณาการ
ฐานขอ้มลู
ภาครฐั

การขบัเคลือ่นระบบราชการ 4.0

อา้งองิ: สรุปผลการประชมุเพือ่หารอืแนวทางการขบัเคลือ่นใหเ้กดิการด าเนนิงานแบบรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(e-Government) ตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่
21 มนีาคม 2560 ระหวา่งส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์าร
มหาชน) เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2560

G-Chat ระบบสือ่สารภายในภาครัฐทีม่คีวามมัน่คง

ปลอดภยั มุง่เนน้ขา้ราชการพลเรอืนจ านวนประมาณ 

400,000 คน โดยพัฒนาตอ่ยอดจากระบบ (สรอ.)
1

e-Meeting ระบบบรหิารการประชมุอเิล็กทรอนกิส์ ลด

การใชก้ระดาษและระยะเวลาในกระบวนการจัดประชมุทกุ

ขัน้ตอน (NECTEC)
2

Digital Transformation Program ใชแ้นวคดิ 

Design Thinking ผลักดันใหเ้กดิการใหบ้รกิารแบบ 

Automation Process (สรอ.)

3

Doing Business Portal การพัฒนาระบบอ านวยความ

สะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร (DE/ ก.คลัง/ 

สรอ./ ส.ก.พ.ร.)

4

ศนูยร์บัค าขออนญุาต ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความ
สะดวก ฯ (ส.ก.พ.ร./ สรอ.)

5

Open Government Data/Big Data จัดท ากรอบ
การเปิดเผยชดุขอ้มลูทีส่ าคญัของประเทศ (National 
Data Set) พัฒนา Application ส าหรับการวเิคราะหข์อ้มลู
และก าหนดใหม้ ีChief Data Officer เพือ่รับผดิชอบการ
จัดท าขอ้มลู (สรอ./ส านักงานสถติ/ิNECTEC)

1

Province Benchmarking จัดท าตัวชีว้ดัระดบัการ
พัฒนาจังหวัดทีบ่รูณาการกบัตวัชีว้ัดตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที ่12 และแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (ส านักงาน
สถติแิหง่ชาต/ิ ก.มหาดไทย)

2

การบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชน โดยการเชือ่มโยง
แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานผา่นระบบ Linkage 
Center (กรมการปกครอง/ ส.ก.พ.ร.)

3

การลดการเรยีกส าเนาเอกสารทีท่างราชการออกให้
จากประชาชน โดยใชข้อ้มลูจากบตัร Smart Card หรอื
เชือ่มโยงฐานขอ้มลูประชาชนกลาง (Linkage Center) 
แทนการเรยีกใชส้ าเนาเอกสารตา่ง ๆ (กรมการปกครอง/
สรอ./ ส.ก.พ.ร.)
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ระบบราชการ 4.0
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การยกระดับคุณภาพการบริการตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก

7

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*

“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตมีจ านวนมาก”

“ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการ
หลายแห่ง”

“ไม่แจ้งขั้นตอน ระยะเวลา 
และหลักฐานที่ต้องใช้”

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

“ต้องมาติดต่อส่วนราชการ
หลายครั้ง เพราะเอกสาร

หลักฐานไม่ครบ”เสียงสะท้อนจากประชาชน/นักธุรกิจ

โปร่งใส ชัดเจน

รับรู้ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา เอกสาร
ประกอบ แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม ที่ต้อง

ใช้จาก “คู่มือส าหรับประชาชน”

รวดเร็ว ฉับไว

รับการตรวจสอบเอกสารทันที 
หากไม่ครบ ต้องแจ้งให้ทราบ

และขอเพิ่มทันที

ถูกต้อง ตรงเวลา

รับบริการตามเวลาที่สัญญา หากไม่แล้วเสร็จ 
ต้องได้รับแจ้งเหตุผลที่ล่าช้าทุก ๆ 7 วัน



การด าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
3,395 ฉบบั*

• กฎหมาย 603 ฉบบั
• กฎ 2,792 ฉบบั

กระบวนงาน/คูม่อื

5,724

คูม่อืยอ่ย (ตามหนว่ยงาน)   

727,007 

ประเด็นปญัหา แนวทางแกไ้ข

ไมม่ชีอ่งทางประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

ประชาชนยงัไมเ่ขา้ใจและรบัรูส้ทิธติาม พ.ร.บ. 

ไมม่รีะบบตดิตามการใหบ้รกิารวา่เป็นไปตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดไวห้รอืไม่

ข ัน้ตอนและระยะเวลานาน ตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงาน

ขาดระบบเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั
ท าใหเ้ป็นภาระแกป่ระชาชนในการเรยีกขอส าเนาเอกสาร

ประชาชนใชเ้วลารอคอยนานในการรบับรกิารของรฐั

 ปรบัรูปแบบคูม่อืส าหรบัประชาชนใหม ่ใหง้า่ยตอ่การสือ่สาร
และสรา้งความรบัรูใ้หแ้กป่ระชาชน

 จดัท าแบบฟอรม์เอกสาร 2 ภาษา

 พฒันาระบบตดิตามการใหบ้รกิาร (Tracking system)
เพือ่ตดิตามสถานะการด าเนนิงานได ้

 จดัต ัง้ศนูยร์บัค าขอนุญาต
 พฒันาระบบการอ านวยความสะดวกแบบครบวงจร Doing Business Portal
 ปลดลอ๊คปญัหางานบรกิารเรง่ดว่นเฉพาะหนา้
 แกไ้ขกฎหมายใหเ้ป็นเรือ่งการจดแจง้ 

 ลดภาระไมเ่รยีกเอกสารจากประชาชนตามค าส ัง่ 
คสช. 21/2560 (ผา่นระบบ Smart-box)

 การช าระคา่ธรรมเนยีมแทนการตอ่ใบอนุญาต

 พฒันาระบบจองควิออนไลนก์ลาง

 พฒันาระบบ citizen feedback survey

การยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน (Public Service  Quality Enhancement)

* ขอ้มลู ณ เม.ย.2559 8



ภาพรวมการด าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนงานทีม่คีวามส าคญัสงู                      
(High volume, High impact)

กระบวนงานท ัว่ไป (5,000+) 
(ตามมต ิครม. วันที ่26 กนัยายน 2560)

Ease of Doing Business

Pain points (Gov 4.0)

 การขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑส์ขุภาพ (อย.)
 จดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา (ทป.)
 จดทะเบยีนทีด่นิ (ทีด่นิ)
 น าเขา้ – สง่ออก (ศลุกากร)
• แรงงานตา่งดา้ว (จัดหางาน)
• ขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร (กรมโยธาฯ)
• วซีา่และตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.)
• ใบอนุญาตดา้นการเกษตร (กรมวชิาการเกษตร)
• วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (สผ.)
• ธรุกจิพาณชิยนาว ี(กรมเจา้ทา่)

• ลดระยะเวลาทกุกระบวนงานลง 30 - 50%
• ลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
• ปรับปรงุรปูแบบคูม่อืฯ ใหเ้ขา้ใจง่าย ครบถว้น และสวยงาม
• น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปรับปรงุงานบรกิาร
• ทบทวนกฎหมายใหท้ันสมัยมากขึน้

Doing Business Portal 
(300 ใบอนญุาต)

 Digitization
 Process redesign
 Regulatory guillotine

รา่งพระราชกฤษฎกีา
การก าหนดใหผู้ร้บั

ใบอนุญาตช าระคา่ธรรมเนยีม
การตอ่อายใุบอนุญาต

แทนการยืน่ค าขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต พ.ศ. .... 
ตามมาตรา 12

ศนูยร์บัค าขออนุญาต 
ตามมาตรา 14

ระบบตดิตามงานแลว้เสร็จ
ตามระยะเวลา

(Tracking System)

ระบบประเมนิความพงึพอใจ
ของประชาชน

(Citizen feedback)

ปรับปรงุคูม่อืประชาชนครบวงจร (End-to-end process) 

 คูม่อืคา้ปลกี + 

คูม่อืการตดิตอ่ราชการ  (25 ประเภทธรุกจิ + 9 หมวดบรกิารประชาชน)

ปรับปรงุคูม่อืประชาชน - กระบวนงานทีเ่สร็จในวันเดยีว

 100 กระบวนงาน 

การสรา้งความรับรูค้วามเขา้ใจใหแ้กป่ระชาชน

ตอัยา่ง  1 กรม - ปรบัปรงุ 1 กระบวนการ
• กรมประมง : การขออนุญาตและจดทะเบยีนอาชพีประมง 
การคา้สนิคา้สัตวน์ ้า ผลติภัณฑส์ัตว ์และอตุสาหกรรมสัตวน์ ้า

• สป.วฒันธรรม : ใบอนุญาตประกอบกจิการภาพยนตรแ์ละวดีทิัศน์
• กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ : การขออนุญาตการประกอบ
กจิการและด าเนนิการคลนิกิ

• สนง.ปรมาณูเพือ่สนัต ิ: ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครอง ใช ้
รวมทัง้ น าเขา้-สง่ออกซึง่วัสดกุัมมันตรังสี

• กรมปศสุตัว ์ : การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว ์(ขายสง่-ขายปลกี)

9

ระบบการจองควิกลางออนไลน ์
ในการจองควิลว่งหนา้ 
พรอ้มระบบแจง้เตอืนควิ

1

2 3

4

5
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ปัญหาอุปสรรคในการติดต่ออนุมัติอนุญาตจากทางราชการ และให้บริการประชาชน

# อุปสรรค ตัวอย่างกฎระเบียบ/ข้อความ

1 กฎระเบียบระบุว่าต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานเท่านั้น 
และก าหนดสถานท่ี / ส านักงานท่ีสามารถรับเรือ่งได้   
ไม่สามารถยื่นข้ามเขตได้  

• ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศกรมสรรพสามิตวาดวยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2558
ใหผปูระสงคจะขอรับใบอนุญาตขายสุรายื่นค าขอตามแบบ…..ตอเจาพนกังานสรรพสามิต ณ ส านักงาน สรรพสามิต
พ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแหงทองท่ีที่สถานที่จะขายสุราต้ังอยูแลวแตกรณี

• กฎกระทรวงฉบับ 8 และ 10 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคารให้ยื่นค าขออนญุาตตามแบบ ข.1… ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2 กฎระเบียบระบุให้ต้องลงนามด้วยลายเซน็ ต้องยื่น
เอกสารส าเนาพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องหรอืมี
การระบุจ านวนชุดเอกสาร 

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับท่ี 50 ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. 2558 “ผู้ขอใช้น้ าจะต้องยื่นค าขอ...พรอ้มด้วย
หลักฐาน ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบการใช้น้ า”

กฎกระทรวงฉบับ 10 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร “ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชือ่
ด้วยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน..” “ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน...
จ านวนห้าชุดพร้อมค าขอ...”

3 ต้องต่ออายุใบอนุญาต ณ สถานท่ีเดียวกับท่ีขออนุญาต
ครั้งแรก

• ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เกี่ยวกับใบอนุญาตขายปุ๋ย “ซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอตามแบบ… 
พร้อมเอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ …ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ณ สถานท่ีที่ยื่นค าขอใบอนุญาตครั้งแรก”

4 กฎระเบียบระบุให้ช าระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าพนักงาน
เท่านั้น

ประกาศกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับใบอนุญาตขายปุ๋ย “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขออนุญาต”

ตัวอย่างระเบียบที่สามารถรับค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ ประกาศอธิบดีกรมโรงงานเกี่ยวกับใบอนุญาตโรงงาน
“ให้ธนาคารพาณิชย์หรือที่ท าการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการรับช าระเงินที่เชื่อมต่อ ระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานผู้รับช าระค่าธรรมเนียมรายปี แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้”

5 การพิจารณาเงื่อนไขในการอนุญาตก าหนดให้ต้อง
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

กฎกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับใบอนุญาตสถานบริการ “ให้ พนักงานเจ้าหน้าทีค่ านึงถึงประวัติการกระท าความผิดต่อ
กฎหมายของผู้ขออนุญาต…”
ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ สถานีต ารวจและส่งไปตรวจสอบท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม  โดยยังไม่
สามารถตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
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หลกัการส าคญั 7 ประการในการพฒันาปรับปรุงงานบริการภาครัฐ

“Government Everywhere”
1

6

“Fact-Based

2

“Performance as Priority”

3

“Innovation Driven Economy”

4

“Collaboration”

7

“Greater Satisfaction”

5

“Improved Transparency”
Decision Making”

Service Excellence
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กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
3,395 ฉบับ* กระบวนงาน/คู่มือ

5,724

คู่มือย่อย (ตามหน่วยงาน)

727,007 

www.info.go.th

• กฎหมาย 603  ฉบับ
• กฎ 2,792 ฉบับ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
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การพัฒนาระบบ IT สนับสนุนการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.

ระบบฐานข้อมูล
หน่วยงานผู้อนุญาต

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
บันทึกเรื่องล่าช้าในระบบ

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ประชาชน
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คู่มือส าหรับประชาชน
ผ่าน Website และ App

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก

ประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 72.80

การช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอ
ต่อใบอนุญาต (มาตรา 12)

ศูนย์รับค าขออนุญาต (มาตรา 14)
One Stop Service ของทางราชการ

แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ
ระยะท่ี 2 

(ค.ร.ม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560)

พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปี 2558 2560>2559>

2561

การด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. ตามพระราชบัญญัติฯ
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แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

กA

ลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 – 50 และการปรับปรุงคู่มือ
ส าหรับประชาชน ให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ขอให้หน่วยงาน 365 หน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงานจัดท าแบบฟอร์ม
เอกสารราชการ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) 

แผนงานที่ 2 การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

ปรับปรุงระบบรายงานกรณีล่าช้าให้สามารถด าเนิน ดังนี้ 1) เป็นระบบการแจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับเหตุแห่งความล่าช้า 
(Notification System) และ 2) เป็นระบบการติดตามผลการด าเนินงาน (Tracking System) 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system)

จัดท าระบบการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบศูนย์กลางของภาครัฐ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าและมีระบบแจ้งเตือนคิว
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

แผนงานที่ 4 การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ขอ้มูลปอ้นกลับของประชาชนต่อการบริการ 
(Citizen Feedback Survey)

ทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น เช่น ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบเพื่อก าหนดให้มีเฉพาะคู่มือกลาง การปรับ
ใบอนุญาตประเภทรับแจ้ง/จดแจ้งให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไมจ่ าเป็น
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2

เป้าหมายการด าเนินการ

ลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ 30-50%

ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน

แนวทางการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน

แผนงานที่ 1 

งานบริการที่หน่วยงานต้องท าการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

มี.ค. ก.ย.

งานบริการที่มีความส าคัญสูง

งานบริการที่มีความส าคัญ
ถัดมา 5 อันดับแรก

งานบริการทั่วไป

งานบริการที่มี
ผู้ใช้บริการน้อย

ธ.ค.ม.ค.2561 2562
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 1 

19

ส านักงาน ก.พ.ร. จัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ด าเนินการตามแผนการยกระดับการบรกิารภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญตัิการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือที่ นร 1200/ว 28 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยสรุปผลของ 2 แผนงาน ดังนี้
แบบรายงานการจัดท าแผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2

มี 285 หน่วยงานที่ตอบกลับ โดยมี 171 หน่วยงานที่จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
รวมคู่มือทั้งสิ้น 3,931 คู่มือ ประกอบด้วย คู่มือที่ไม่ปรับปรุง 2,282 คู่มือเนื่องจากมี
ประสิทธิภาพแล้ว และคู่มือที่จะปรับปรุง 1,649 คู่มือ 

ซึ่งแบบการรายงานได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน 
ระยะที่ 2 และการไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ตามค าสั่งหัวหน้า 
คสช. ที่ 21/2560 ข้อ 17

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561

แบบรายงานการจัดท าแผนงานที่ 2 การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
มี 279 หน่วยงานที่ตอบกลับ โดยมี 192 หน่วยงานที่จัดท าแบบฟอร์มเอกสาร

ราชการ 2 ภาษา รวม 5,632 รายการ ประกอบด้วย เอกสารที่จัดท าแล้วเสร็จ 2,007 
รายการ และคงจัดท าให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 อีก 3,625 รายการ

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 1 

ตัวอย่างคู่มือที่ปรบัปรุง

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว (มส.24/1, 24/3)

กระบวนการ ขั้นตอน

ตรวจข้อมูล
ในระบบ

15 นาที

ตรวจสอบค าร้อง

พิจารณา

10 นาที

รับทราบผล
การพิจารณา รับใบรับรอง

45 นาที

ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ 
และตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้า ผ่านระบบ

15 นาที

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ

ต้องเข้าระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) เพื่อขอ User Name กลาง จากส านักบริการการค้าต่างประเทศก่อน ที่เว็บไซท์ www.dft.go.th
การย่ืนค าขอสามารถย่ืนค าร้องผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบค าร้องในวันและเวลาราชการเทา่นั้น

• แบบค าร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า มส.13/1 หรือ มส.13 3 (e-Form)
• หลักฐานการซื้อขาย เช่น  Invoice หรือ Perfoma invoice
• ใบอนุญาต  แบบ อ.2  พิมพ์จากระบบเมื่อแนบหลักฐานการซื้อขาย 
• เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์  Lab Analysis) ของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ประเ ท ก.  พิมพ์จากระบบ 
• เอกสารผลการตรวจสอบมาตรฐานสนิค้าของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประเ ท ข.  พิมพ์จากระบบ 
• ใบค าร้องทั่วไป มส.18  กรณีผู้ส่งออกขอยกเลิกค ารอ้ง หรือแก้ไขข้อมูลแบบค าร้อง มส.13 1 หรือ 13 3 

ค่าธรรมเนียม

o ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า มส.13 1 หรือ 
มส.13 3 10 บาท

o ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า มส.24 1 หรือ 
มส.24 3 120 บาท

o แบบค าร้องทั่วไป มส.18 10 บาท

ช่องทางการให้บริการ

ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
http://ocs.dft.go.th 

เป ดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง

หลังจากอนุมัติแล้ว ผู้ท า
การค้าขาออกสินค้ามาตรฐาน

นัดหมายบริษัทผู้ประกอบ
ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้า เพื่อตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้า

รอผลการ
ด าเนินการ

5 นาที

ช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรฐัมนตรี
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300   ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
     สายด่วน 1111        www.1111.go.th 

กรมการค้าต่างประเทศ
     สายด่วน 1385        http://www.dft.go.th 

ส านักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
5 3  ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-54 -4 4  50

รูปแบบ Flow Chart

รูปแบบ Infographic



21

การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 1 

การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในรูปแบบการเชื่อมโยงงานบริการ
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2แผนงานที่ 1 

งานบริการส าหรับด้านธุรกิจ จ านวน 25 งานบริการ
การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในรูปแบบการเชื่อมโยงงานบริการ
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 1 

งานบริการส าหรับประชาชน
(จ าแนกตาม Life Cycle ได้เป็น 9 ด้าน)
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 1 

จัดท าในแบบรูปเล่ม (ศึกษาโดย นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10)
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การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 1 

แสดงผลบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th

งานบริการส าหรับภาคธุรกิจ 2 ธุรกิจ งานบริการส าหรับประชาชน 9 ด้าน

https://slatest.info.go.th/BizPortal/th/Business
https://slatest.info.go.th/BizPortal/th/Business
http://wispcreative.com/info/citizen.html
http://wispcreative.com/info/citizen.html
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การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
แผนงานที่ 2

มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 เห็นชอบให้ส่วนราชการจัดท าคู่มือ 2 ภาษา โดยให้เร่งด าเนินการในเอกสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ EoDB

ร่วมมือกรมการปกครองเป็นหน่วยงานน าร่อง ในการจัดท า
เอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจ าวันจ านวน 
10 รายการ ซึ่งมีสถิติที่ประชาชนน าเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ
สูงสุด ได้แก่ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ทะเบียนบ้าน 
3) สูติบัตร 
4) หนังสือรับรองการเกิด
5) หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 
6) หนังสือรับรองโสด 
7) ทะเบียนสมรส/ใบสมรส 
8) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครวั
9) ทะเบียนหย่า/ใบหย่า 
10)มรณบัตร 

ในช่วงท่ีผ่านมาได้มีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งกรมการ
กงสุลได้ตรวจสอบและรบัรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
แล้ว และกรมการปกครองได้พัฒนาระบบโปรแกรมเอกสารการ
ทะเบียน 2 ภาษา (ต้นแบบ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งระบบไว้ใน
ระบบ Single Sign-on และเปิดให้กรมการกงสุลใช้งานเพื่อ
สามารถเข้าใช้งานระบบในการตรวจรบัรองเอกสารของประชาชน
ที่จะน าไปใช้ในต่างประเทศ โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรม
เรียกใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งฐานข้อมูลในปัจจุบันจะมีข้อมูลค า
ภาษาไทยและค าภาษาอังกฤษบางส่วน เนื่องจากการจัดท า
ฐานข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกรมการกงสุล
ทดสอบการใช้งานระบบ
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ร่วมกับ สพร. พัฒนาระบบการติดตามสถานะการให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน
รวมทั้งทดสอบระบบกับหน่วยงานน าร่อง เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system)
แผนงานที่ 3
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การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชน
ต่อการบริการ (Feedback Survey)แผนงานที่ 4

เพื่อน าความคิดเห็นของประชาชนที่มารบับริการจากหนว่ยงานภาครฐัไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
ให้มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

Feedback Survey

CITIZENinfo

1

2

3

4

5

ระบุต ำแหน่งพิกัดพร้อมเส้นทำงกำรเดินทำง
ไปยังจุดให้บริกำรภำครัฐทั่วประเทศ 

แสดงขั้นตอนและเอกสำรที่ต้องใช้

แสดงสถำนะของหน่วงำนว่ำ
มีกำรรับส ำเนำเอกสำรหรือไม่

ให้ควำมเห็นและคะแนน
ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

ระบบกำรประมวลผลข้อมูลควำมพีงพอใจของประชำชน
ส ำหรับผู้บรหำรภำครัฐ

ด าเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 2561
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การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชน
ต่อการบริการ (Feedback Survey)แผนงานที่ 4

เพื่อน าความคิดเห็นของประชาชนที่มารบับริการจากหนว่ยงานภาครฐัไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
ให้มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

Feedback Survey

ด าเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 2561
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การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชน
ต่อการบริการ (Feedback Survey)แผนงานที่ 4

National Queuing System ปี 2561 พัฒนาระบบคิวกลางส าหรับนัดหมายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

หมายเหตุ:
- โรงพยบาลในสังกัดส านักงานปลัด สธ. 
- เป็นโรงพยาลศูนย์ ซึ่งมีการให้บริการที่ครบถ้วน และมีผู้รับบริการจ านวนมาก
- ปี 2561 น าร่องประมาณ 50 แห่ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

Hospital Queuing System

ไม่ได้เป็นเพียงระบบนัดหมาย
แต่ยังใส่ใจ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสุขทีสุ่ด จากการเข้ารับการรักษา

แจ้งขั้นตอนการรับบริการต้ังแต่ต้นจนจบ

บันทึกประวัติของผู้ป่วย และ การพบแพทย์ที่ผ่านมา

ประวัติการได้รับยาในแต่ละครัง้ทีพ่บแพทย์และวิธีการกนิยา

Feedback ความพึงพอใจ หรือร้องเรียนการรับบริการ

แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงควิรับบริการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. 2561

ในปี 25 1 จะเริ่มด าเนินการในส่วนของการจองคิวรักษาของโรงพยาบาล (Hospital Queuing System) ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดสาธารณสุข จ านวนประมาณ 50 แห่ง 
เป็นการน าต้นแบบระบบการจองคิวของโรงพยาบาลที่ได้จากโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม าครัฐ (Government Innovation Lab) มาขยายผลด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประเมินรูปแบบการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและคัดเลือกโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของการด าเนินงานในปี 25 2 และปี 25 3 จะขยายผลระบบ
การจองคิวกับงานบริการอื่น ๆ ที่มีผู้รับบริการจ านวนมากต่อไป
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์การใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีจ าเป็นและมาตรการอื่น
แทนการอนุญาต รวมทั้งมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่น ดังน้ัน ควรให้ สคก. ท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 
โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะติดตามผลการปรับปรุงของหน่วยงานต่อไป

การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น
แผนงานท่ี 5



32

ระบบราชการ  4.0



- Digitalization 
- Innovation
- Workforce capability 
- Problem solving 
- Agility  

- Responsiveness
- Demand driven
- Public accessibility
- Result oriented
- Service improvement
- Service personalization
- Happy citizen 

- Strategic thinking
- Public data accessibility
- Public shared service
- Cost competitiveness 
- End to end process driven
- Public accountability & transparency

ระบบราชการ 4.0

ภาครฐัทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั 

ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

ภาครฐัทีม่ขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั

ระบบราชการ 4.0
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ปจัจยัความส าเร็จ 3 ประการ: 

Collaboration
การสานพลงัระหวา่ง
ภาครฐัและภาคอืน่ ๆ

Innovation
การสรา้งนวตักรรม

Digitalization
การปรบัเขา้สู่

ความเป็นดจิทิลั



สานพลงัทกุสว่น
(Collaboration)

สรา้งนวตักรรม
(Innovation)

- ปรบัความคดิจากการให้
ความรว่มมอืไปสูก่ารท างาน
รว่มกนั ระดมความคดิและน า
ทรพัยากรทกุชนดิมาแบง่ปนั
และใชป้ระโยชนร์ว่มกนั

- ความรว่มมอือยา่งเต็มทีใ่น
การแกไ้ขปญัหาทีม่คีวาม
สลบัซบัซอ้นมากขึน้ 
(coordination,  
cooperation, 
collaborate, leading to 
solution for complex 
problem)

- คดิคน้วธิกีาร/รปูแบบใหม่ ๆ 
ในการท างาน/ใหบ้รกิาร
ประชาชน และน าเสนอ
นโยบายสาธารณะทีส่ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการได้
อยา่งมคีณุภาพ

- เชน่ new solution, big 
impact, government lab, 
design thinking, 
empathize, ideas and 
prototype

ปรบัเขา้สูค่วามเป็นดจิทิลั
(Digitalization)

- น าเทคโนโลยดีจิทิลัมาสรา้ง
ประสทิธภิาพและแกป้ญัหา
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ 

- เร ิม่ต ัง้แตก่ารรวบรวม จดัเก็บ
ประมวลผล การเขา้ถงึ 
การบรกิาร การสือ่สาร และ
การลดตน้ทนุ

- เชน่ cloud, smart phone, 
realtime, big data, 24 hr. 
service and efficiency

ปจัจยัความส าเร็จ 3 ประการ สู่ ระบบราชการ 4.0
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Source : http://www.vertoanalytics.com/the-digital-mobile-consumer-a-day-in-the-life/
35

บรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป
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การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี เพิม่เตมิ 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่1 พฤษภาคม 2561

ตามแนวทางการบรหิารราชการเพือ่
ประโยชนส์ขุของประชาชนทีไ่ดบ้ญัญัติ
ไวใ้นพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
พ.ศ. 2546 ยงัไมค่รอบคลมุการ

พฒันาระบบราชการในยคุปจัจบุนัที่
ปรับตวัเขา้สูร่ะบบราชการ 4.0

จงึควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี เพิม่เตมิ 
โดยอาศยัอ านาจ ตามมาตรา 50 แหง่

พระราชกฤษฎกีาฯ และจดัท า
ประกาศคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ เพือ่ใหส้ว่นราชการ
ด าเนนิการ

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จในการขบัเคลือ่นสู่

ระบบราชการ 4.0

Innovation CollaborationDigitization



37

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี เพิม่เตมิ 

“เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ในเชงิภารกจิของรฐั 

ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ีอาจก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งปฏบิตักิารใด

นอกเหนอืจากทีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีานี.้..”

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50

แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

ประเด็นที ่1
ระบบราชการทีเ่ปิดกวา้ง

และเชือ่มโยงกนั

ประเด็นที ่2
ระบบราชการทีย่ดึประชาชนเป็น

ศนูยก์ลาง มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั 

ขอ้เสนอการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(เพิม่เตมิ)

1.1 ระบบราชการทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงขอ้มลูกัน

- จัดท าระบบขอ้มลูและสารสนเทศ

- วเิคราะหข์อ้มลูและสารสนเทศ

- เปิดเผยขอ้มลู สารสนเทศ

- เชือ่มโยงขอ้มลูและออกแบบกระบวนการท างานรว่มกัน

1.2 การสานพลังการท างานรว่มกับภาคสว่นอืน่ๆ ในสงัคม

2.1 การคดิคน้ พัฒนา ตอ่ยอด เพือ่สรา้งนวตักรรมภาครัฐ

2.2 การน าเทคโนโลยสีมัยใหมโ่ดยเฉพาะเทคโนโลยดีจิทัิลมาใช ้

2.3 การปรับเปลีย่นกระบวนการทางความคดิ

2.4 การสรา้งความผกูพันของบคุลากร



คณุลกัษณะส าคญั 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0

1. ท างานอยา่งเปิดเผย โปรง่ใส เอ ือ้ให้
บคุคลภายนอกและประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูได้
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2. ท างานเชงิรกุ แกไ้ขปญัหา ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน และ
สรา้งคณุคา่

3. แบง่ปนัขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน 
เชือ่มโยงการท างานซึง่กนัอยา่งเป็น
เอกภาพเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว 

4. ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการบรหิาร
จดัการ มฐีานขอ้มลูทีท่นัสมยัเพือ่
สนบัสนนุการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละ
การตดัสนิใจในการท างาน

5. ปรบัรปูแบบการท างานใหค้ลอ่งตวั
รองรบัการประสานงานแนวระนาบและ
ในลกัษณะเครอืขา่ย 

6. ท างานอยา่งเตรยีมการไวล้ว่งหนา้ 
ตอบสนองตอ่สถานการณ์ทนัเวลา 
มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งท ัง้ในระดบั
องคก์ารและในระดบัปฏบิตักิาร

7. เปิดกวา้งใหภ้าคสว่นอืน่เขา้มา
มสีว่นรว่ม ถา่ยโอนภารกจิไป
ด าเนนิการแทนได้

8. สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม ความคดิรเิร ิม่ 
และการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้นการ
ท างานทีท่นัตอ่การเปลีย่นแปลง

9. บคุลากรทกุระดบัพรอ้มปรบัเปลีย่น
ตวัเองสูอ่งคก์ารทีม่คีวามทนัสมยัและ
มุง่เนน้ผลงานทีด่ ี

10. ใหค้วามส าคญักบับคุลากร ดงึดดู
บคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู พฒันาอยา่ง
เหมาะสมตามบทบาทหนา้ที ่สรา้งความ
ผกูพนั สรา้งแรงจงูใจ มแีผนเชงิรกุ
รองรบัการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร
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PMQA model
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หมวด 1
- Leadership role model
- Public Accountability
- Integrity &Transparency

หมวด 2
- Strategic Thinking & objectives
- Strategic Alignment
- Collaboration network
- Strategic Line of Sight

หมวด 4

- Data Sharing
- Public data Accessibility
- Information Disclosure
- Proactive & customized 

หมวด 6

- Digitalization
- End-to-end process flow
- Cross-boundary management
- Open system & Open Access

หมวด 3
- Demand Driven
- Personalized service
- Innovative service (Gov. Lab)

หมวด 5

- Proactive to customer needs 
- Problem-solver to improve 
service quality 

- Public Entrepreneurship
- Happy worker & Happy citizen

หมวด 6

- Citizen centric designed concept
- Digitalized service process
- Integrated service
- Horizontal approach

หมวด 7
- Results-oriented
- Creating value 
- Doing more & better with less
- Better Business

ความเชือ่มโยง PMQA กบัระบบราชการ 4.0

- Aligning & Empower หมวด 1

- Strategic Collaboration 
- Actionable policy solution

หมวด 2

- Digitalization & Administration 
- Digital technology application
- Big data analysis
- Organization Learning 

หมวด 4

- Knowledge Worker
- Educability & Ethic ability
- Trans disciplinary

หมวด 5

- Operational Excellence
- Virtualization & shared service

หมวด 6

- Efficiency & effectiveness 
- Strategic achievement
- Outcome Impact(Economic, 

social, health, environment) 

หมวด 7



ระดบัการพฒันา 3 ระดบั

1. ระดบัพืน้ฐาน  300 คะแนน (Basic)

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advance)

3. ระดบัพฒันาจนเกดิผล 500 คะแนน (Significance)

Basic

Advance

Significance

Goal : ระบบราชการ 4.0
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พืน้ฐาน

กา้วหนา้

พฒันาจนเกดิผล



มติ ิ
(Overall Concept)

Basic
(Reactive)

Advance
(Proactive)

Significance
(Effective & innovative)

Collaboration Cooperation Integration Collective Solution

Innovation Internal Process Service/Output Policy/outcome

Digitalization Usage/ data base
Collection of data 
& communication

Citizen experience
End to end process

Integrated and 
connectedness

Customer Service quality 
and customer 
satisfaction

Proactive services
CRM

Personalized services
Government lab

Process Standardization Data-driven 
improvement 

Integrated process 
improvement
Operational excellence

People Rule-base 
Responsive
Top-down

Integrity
Professional
Tran-disciplinary

Problem solvers
Initiative
Entrepreneurship

Leadership Effective 
leadership

Actively engaged
Pay attention to 
details

21st century leadership

Results Organization Sector/Area National/Impact
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อายงุาน

ผลการส ารวจความผกูพนัของบคุลากรภาครฐั  ปี 2560  โดย ส านกังาน ก.พ.ร.



การน า PMQA 4.0ไปใช้

Self Assess

(Data collection)

Identify Gaps

Set priorities for 
Improvement 

Implement 
solutions and 

close Gaps

Measure results 
and impacts
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โปรแกรม
PMQA 4.0

Improvement 
Tools



ตวัอยา่งผลการประเมนิท ัง้ 7 หมวด ในรปูแบบกราฟแทง่และผงัเสน้ใย
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เมือ่กรอกขอ้มลูครบทัง้ 7 หมวด และกดปุ่ มบันทกึผล
เรยีบรอ้ยแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลการประเมนิใน
รปูแบบ infographic ของกราฟแทง่รายหมวด และ 
กราฟเสน้ใย และแสดงตารางคะแนนรวมทัง้ 7 หมวด 
(คะแนนเต็ม 500 คะแนน) พรอ้มบทสรปุของผล
การประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 



รายงานผลการวิจัย Doing Business 2018 ของประเทศไทย
ประเทศไทยขยับอันดับจากอันดับที 46 เป็นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศท่ัวโลก 
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Rank  Economy                        DTF score

1 ใน 10 ประเทศทีม่กีารปรบัปรงุมากทีส่ดุ (The most notable improvement
หรอื most improver) เป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศบรไูน 

อนัดบั เอเชยี อาเซยีน

1 สงิคโปร์ สงิคโปร์

2 เกาหลใีต ้ มาเลเซยี

3 ฮอ่งกง ไทย

4 ไตห้วนั

5 สหรัฐอาหรับ
เอมเิรตส์

6 มาเลเซยี

7 ไทยไทย

ไทย

ผลการจดัอนัดบัของไทยในเอเชยีและอาเซยีน
2018

Doing Business ของประเทศไทย

Rank  Economy                          DTF score
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ธนาคารโลกเสนอให้ใช้ระบบดิจิทัลมาบูรณาการขั้นตอนและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ข้อเสนอเกี่ยวกับการยกระดับด้วยระบบดิจิทัล

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อจัดตั้งธุรกิจในขั้นตอนเดียวโดยใช้ Single Form ครอบคลุมการจองชื่อ
จดทะเบียนบริษัท ข้ึนทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง และจดทะเบียน VAT

พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างและตรวจสอบผังเมืองแบบครบวงจร

ยกระดับระบบการขอใช้ไฟฟ้าออนไลน์ในปัจจุบันโดยเพิ่มขีดความสามารถ เช่น การช าระเงิน
ออนไลน์ เชื่อมโยงกับหน่วยงานท้องถ่ินหากต้องปักเสาพาดสาย

ยกระดับระบบจัดเก็บเอกสารการถือครองที่ดินให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์  พัฒนาให้มีฐานข้อมูล
ออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลส าคัญ เช่น ภาระผูกพัน Zoning และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการน าเข้าส่งออกครบวงจรแบบไร้เอกสาร 
สามารถขออนุญาตน าเข้าส่งออกสินค้าและยื่นต่อกรมศุลกากรได้ในขั้นตอนเดียว

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อการย่ืน ช าระ และขอคืนภาษีให้ครอบคลุมภาษีนิติบุคคลทุกรูปแบบ

ยกระดับระบบการย่ืนฟ้องคดี ให้ครอบคลุมทุกประเภทคดีและทุกพื้นที่  ให้ผู้พิพากษาและ
ทนายความใช้บริหารจัดการคดีและเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและลงนามในรูปแบบดิจิทัล ที่ทุกงานบริการ าครัฐใช้ร่วมกัน

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้แบบครบวงจรออนไลน์

ยกระดับระบบดิจิทัลเพื่อน าส่งเงินสมทบแบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั้งกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน

การเริ่มต้นธุรกิจ

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขอใช้ไฟฟ้า

การจดทะเบียนทรัพย์สิน

การได้รับสินเชือ่

การคุ้มครองผู้ลงทุน

การช าระภาษี

ด้านการค้าระหว่างประเทศ

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

การแก้ปัญหาการล้มละลาย

Ease of Doing Business 10 ด้าน

Doing Business Portal โครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 

../DB Portal/Doing Business Portal with PM.mp4


2. การเชือ่มโยงงานบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสใ์นปจัจบุนั - การคา้ระหวา่งประเทศ

ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกสินค้าจากหน่วยงานจ านวนมากที่หลากหลาย
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนศุลกากร  ต้องส่งข้อมูลและเอกสารจ านวนมากที่ซ้ าซ้อน

ตัวอย่างกรณีผู้ประกอบการต้องการส่งออกยางพารา...

บริษัทประกันภัย

6. ยื่นใบขนสินค้า ใบก ากับการขนยา้ย 
และผ่านพิธีศุลกากร

กรมศุลกากร

ผู้ประกอบการ

ติดต่อราชการอย่างน้อย
14 ครั้ง เพื่อด าเนินการ 

7 กระบวนงาน 
จาก 4 หน่วยงานภาครัฐ 

บริษัทขนส่ง

ธุรกรรมกับภาคเอกชนพิธีศุลกากรการออกใบอนุญาต

ธนาคาร

2. ขอบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก น าเข้า
7. ขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศ

5. ช าระเงิน สกย.

สกย.

กรมวิชาการเกษตร
1. ขอใบอนุญาตเป็นผู้ค้า ส่งออกยาง
3. ขอหนังสือรับรองคุณ าพ  ยางผสม 
ยางแท่ง 
4. ขอใบผ่านด่านศุลกากร

1. ท าไมต้องติดตอ่หลายหนว่ยงาน 
หลายครั้ง หลายช่องทาง

2. ท าไมต้องส่งหรือคีย์ข้อมูลซ้ าๆ และใช้เอกสารจ านวนมาก 3. ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลานาน 48



49

2. การเชือ่มโยงงานบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสใ์นปจัจบุนั - การเริม่ตน้ธรุกจิ

2. ท าไมขอเอกสาร/ข้อมูลเยอะ
ทั้งที่เป็นเอกสารที่ภาครัฐ

มีอยู่แล้ว
เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการ  ล 

1. ท าไมต้องติดต่อหลาย
หน่วยงานเพ่ือประกอบธุรกิจ

3. ท าไมติดตามสถานะยาก 
และไม่รู้ว่าจะอนุมัติเสร็จ
เมื่อไหร่ ดูแล้วไม่โปร่งใส

เสียงสะท้อนผู้ประกอบการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1. จดทะเบียนธุรกิจ
2. ขึ้นทะเบียนพาณิชย์

ต้องติดต่อราชการอย่างน้อย 
17 กระบวนงาน
11 หน่วยงาน

บีโอไอ

11. ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

กทม./กรมโยธาธิการและผังเมือง

8.  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
9. ขอเช่ือมท่อระบายน้ า
10. ขอเลขที่บ้าน

17. ขออนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
 รง.4 

กรมโรงงานฯ / 
อุตสาหกรรมจังหวัด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15. ขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร
16. ขออนุญาตผลิต ัณฑ์

กรมประมง

12. ขออนุญาตประกอบอาชพีการประมง
13. จดทะเบียนผู้ประกอบการประมง

14. ขอพิจารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  EIA/EHIA)

ส.ผ.

ส านักงานประกันสังคม

3. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
4. ขึ้นทะเบียนผู้ประกนัตน

กรมสรรพากร

5. จดทะเบียน าษีมลูค่าเพิ่ม

6. ขอติดต้ังประปา

การประปานครหลวง

7. ขอใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

ตัวอย่างนักลงทุน
จะเปิดโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง...

การเริ่มต้นธุรกิจในปัจจุบัน  ผู้ประกอบการไทยสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และโอกาสในการแข่งขัน
ไปกับการติดต่อราชการเนื่องจากหน่วยงานรัฐขาดการบูรณาการ

Biz Portal



เสยีงสะทอ้นจากประชาชนและ
ผูป้ระกอบการ

ปญัหาของระบบ e-service  
ในปจัจบุนั

การพฒันาขดีความสามารถของระบบ

น าความตอ้งการของผูร้บับรกิารมาพฒันา

เป็นขดีความสามารถหลกัของระบบ

Smart Tracker ตดิตามสถานะ
การด าเนนิงานของทกุใบอนุญาต 
ณ จดุเดยีว
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Smart License ใบอนุญาต
อเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถใชแ้ทนเอกสาร
กระดาษได ้

Smart Form กรอกขอ้มลูทกุอยา่ง
เพยีงครัง้เดยีวผ่าน 1 แบบฟอรม์

Smart Quiz แนะน าใบอนุญาตที่
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งขอ

Smart Doc สง่เอกสารประกอบเพยีง
ชดุเดยีวแลว้หน่วยงานแชรก์ัน ไมข่อซ า้

ระบบ e-Service ไมไ่ดพ้ฒันาตามมมุมองผูร้บับรกิาร 

ใชเ้ทคโนโลยเีกา่ ขาดการบูรณาการท ัง้ภายใน

หนว่ยงานและระหวา่งหนว่ยงาน

คูม่อืประชาชนไมเ่ชือ่มโยงกนั เจา้หนา้ที/่
เว็บไซตใ์หค้ าแนะน าได ้
เฉพาะหนว่ย

ระบบยืน่ค าขอแยกจากกนั ตอ้งเขา้
หลายเว็บไซต/์หลายแบบฟอรม์ 
ขอ้มลูสว่นหนึง่ซ า้กนั

ตดิตามสถานะไดย้าก ตอ้งตดิตอ่แตล่ะ
หนว่ยงานแยกกนั

ใบอนุญาตรปูแบบกระดาษ ยากตอ่การเก็บ
และดแูลรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ี

ฐานขอ้มลูไมเ่ชือ่ม/แชรก์นั ตอ้งให ้
ผูรั้บบรกิารท าส าเนา/สง่เอกสารซ า้ ๆ

ท าไมตอ้งตดิตอ่หลาย

หนว่ยงานเพือ่ประกอบธรุกจิ

ท าไมตดิตามสถานะยาก 

และไมรู่ว้า่จะอนมุตัเิสร็จ

เมือ่ไหร ่ดแูลว้ไมโ่ปรง่ใส

ท าไมขอเอกสาร/ขอ้มลูเยอะท ัง้ที่

เป็นเอกสารทีภ่าครฐั

มอียูแ่ลว้

เชน่ หนังสอืรับรองนติบิคุคล 

ส าเนาบตัรประชาชนกรรมการ ฯลฯ

ตอ้งการเปิด

รา้นคา้ปลกีท าไม

ตอ้งตดิตอ่

ราชการ 15 คร ัง้

ส าหรบั 9 งาน

บรกิารที ่6

หนว่ยงาน
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การยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน : Digital services
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Central Biz Box โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. Self Service

ยื่นค าขอและเอกสารประกอบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง 

ยื่นค าขอและเอกสารประกอบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง

ผู้ประกอบการช าระเงนิดว้ย 
e-Payment หรือที่หน่วยงาน

ผู้ประกอบการรบัใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ หรือที่หน่วยงาน

3. Government Kiosk

ยื่นค าขอและเอกสารประกอบ
ที่ Kiosk เช่น ที่ศูนย์ด ารงธรรม

เจ้าหน้าท่ีแนะน าการกรอกขอ้มูล
เพ่ือยื่นค าขอ (Guided Assistance)

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและรบั
ค าขอ/เอกสารประกอบ

ผู้ประกอบการรบัใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ หรือที่หน่วยงาน

ผู้ประกอบการช าระเงนิดว้ย 
e-Payment หรือช าระท่ีหน่วยงาน

2. ศูนย์รับค าขออนุญาต

ยื่นค าขอ/เอกสารประกอบ ช าระเงิน 
และรับใบอนุญาตที่ศูนย์รับค าขอ

เจ้าหน้าท่ีศูนย์  ตรวจสอบและรับ
ค าขอ/เอกสารประกอบ

เจ้าหน้าท่ีศูนย์  รับช าระเงิน  
หรือช าระด้วย e-Payment
หรือช าระท่ีหน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ีศูนย์  แนะน าการกรอกข้อมลู
เพื่อยื่นค าขอ (Guided Assistance)

ผู้ประกอบการรบัใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ ท่ีศูนย์รับค าขอ หรือ
ท่ีหน่วยงาน

รูปแบบการให้บริการมี 3 ช่องทาง คือ Self Service, ศูนย์รับค าขออนุญาต  OSS Center)และ Government Kiosk 

https://biz.govchannel.go.th/
https://biz.govchannel.go.th/


2. การเชือ่มโยงงานบรกิารทางอเิล็กทรอนกิสใ์นปจัจบุนั - การเริม่ตน้ธรุกจิ

การเริ่มต้นธุรกิจในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาระบบออนไลนไ์ประดับหน่ึงแลว้ แต่จากการชี้แจงธนาคารโลกในวันที่ 8 พ.ค. 60 
ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกได้ใหข้้อสังเกตว่า การยกระดับบริการตามเกณฑ์การจัดอันดับของ Doing Business จะต้องเป็น 

Single form ที่ผู้ประกอบการล็อกอินเข้าระบบเพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน โดยไม่นับการ Link หน้าเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน

52

ยืนยันตัวตนเพ่ือ
รับรหัสผ่าน 

E-Registration

ประชุมจัดตั้ง
บริษัทและ
ช าระค่าหุ้น

จองชื่อนิติบุคคล จดทะเบียน
นิติบุคคลและหนังสือ
บริคณห์สนธิพร้อมรับ
รหัสผ่าน Biz Portal

รวม 5 ขั้นตอน
(ตามเกณฑ์ WB)

1

จองช่ือนิตบุิคคล

2

3

5

ผู้ประกอบการใช้รหัส e-
Registration ในการท ารายการ
แบบ Self-Service

4

ผู้ประกอบการใช้รหัส 
Biz Portal  ในการท า
รายการแบบ Self-Service

ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า

ด าเนินการโดยผู้ประกอบการ ด าเนินการโดยระบบBiz Portal ดึงข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเลขนิติบุคคล 13 หลักเพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ าซ้อน

จดทะเบียน าษีมูลค่าเพิ่ม
(1 วัน) 

ขึ้นทะเบียนนายจ้างและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

(0.5 วัน)
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3. แนวคดิระบบ Doing Business Portal

ระบบของประเทศที่มีอันดับ Ease of Doing Business สูง

สิงคโปร์
• เป็นประเทศทีมี่ความง่ายในการประกอบ

ธุรกิจเป็นอันดับ 1 ของโลกเป็นระยะเวลา
ยาวนานที่สุดเป็นเวลากว่า 10 ปี 
(2005 -2015)

• มี Digital ID สามารถท าธุรกรรมดิจิทัล
กับหน่วยงานภาครัฐกว่า 30 แห่ง เพ่ือให้
ผู้ประกอบการท าธุรกรรมกับ าครัฐแบบไร้
รอยต่อ  Seamless Experience)

ตัวอย่างระบบดิจิทัลที่ส าคัญ

ภาครัฐต่างประเทศหลายแห่งประสบความส าเร็จ โดยหัวใจหลักคือ
การใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน (Digital Transformation)

นอร์เวย์
• เป็นประเทศที่มคีวามง่ายในการประกอบ

ธุรกิจอันดับ 6 ของโลก

• มีระบบกลางของภาครัฐในการให้บริการ
ธุรกิจตลอดวงจรการประกอบธุรกิจ 
 Single Portal for Business) 
สามารถขอใบอนุญาตกว่า 450 ชนิดจาก 
41 หน่วยงาน ได้ผ่านระบบเดียว

ตัวอย่างระบบดิจิทัลที่ส าคัญ

นิวซีแลนด์
• ปัจจุบันเป็นประเทศท่ีมีความง่ายในการ

ประกอบธุรกิจ เป็นอันดับ 1 ของโลก

• มีระบบ Digital ID สามารถท าธุรกรรมกับ
หน่วยงาน าครัฐเกือบทุกแห่งได้แบบไร้
รอยต่อ  

• มี One Stop Service ส าหรับการเริ่มต้น
ธุรกิจ การขออนุญาต การจดทะเบียน
ที่ดิน และการค้าระหว่างประเทศ

ตัวอย่างระบบดิจิทัลที่ส าคัญ
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ประเด็นปัญหา

• ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความง่ายในการลงทุนเป็น
อันดับ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ต่อเนื่องกว่า 10 ปี

• ผู้ประกอบการใช้ CorpPass เป็น Digital ID ท าธุรกรรม
ภาครัฐได้ทุกประเภท

• 80% ของธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้ง ใช้บริการ LicenseOne และ
สามารถติดต่อท าธุรกรรมได้โดยไม่ต้องติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยตนเองแบบไร้เอกสาร

• สามารถขอใบอนุญาตได้ถึง 260 ประเภทจากหน่วยงานรัฐ
ของสิงคโปร์มากกว่า 30 หน่วยงานผ่าน LicenseOne

• ลดระยะเวลาในการด าเนินงานอนุมัติอนุญาตได้กว่า 60% 

3. แนวคดิระบบ Doing Business Portal – ระบบ License One ของสงิคโปร์

ผลลัพธ์จากการน าระบบมาใช้

• การประกอบธุรกิจต้องได้รับการตรวจสอบอนุมัติและรับรอง
จากหลายหน่วยงาน 

• ใช้เอกสารจ านวนมาก ใช้เวลานาน และใช้ค่าใช้จ่ายสูงใน
การติดต่อราชการผู้ประกอบการ

หน่วยงานอ่ืนๆ 
รวมกว่า 30
หน่วยงานUrban 

Redevelopment 

Authority

Agri-Food & 

Veterinary 

Authority of 

Singapore

Accounting & 

Corporate 

Regulatory 

Authority

ส านักทะเบียนธุรกิจ หน่วยงานด้านการเกษตร 
ครอบคลุมพืช สัตว์ อาหาร

หน่วยงานด้านผังเมือง
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3. แนวคดิระบบ Doing Business Portal – ระบบการเริม่ตน้ธรุกจิของนวิซแีลนด์

ประเด็นปัญหา

• ประชาชนใช้ Digital ID ชุดเดียวเข้าถึงทุกงานบริการ าครัฐ

• มีระบบจดทะเบียนบริษัทออนไลน์แห่งแรกของโลก  สามารถ
ท าธุรกรรมตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดแบบไร้เอกสาร 
(Paperless)

• Starting a Business อันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน

• ลดระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจาก 12 วันเหลือ
เพียง 1 วัน

• ลดระยะเวลาในการอนุมัติอนุญาตอื่นๆ จากกว่า 3 อาทิตย์
เหลือเพียง 1 วัน 

ผลลัพธ์จากการน าระบบมาใช้

• บริษัทต้องน าส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยงานด้วยตนเอง 

• บริษัทแต่ละแห่งต้องกรอกแบบฟอร์มและเอกสารจ านวนมาก

• เจ้าหน้าทีใ่ช้เวลานานในการพิจารณาและติดตามผลได้ยาก
ผู้ประกอบการ

Starting Business Land Registration Trade
…

Inland 

Revenue

หน่วยงาน
ด้านภาษี

Company 

Office 

Register

ส านัก
ทะเบียนธุรกิจ

Ministry for 

Primary 

Industry

หน่วยงานด้าน
เกษตรและ

ป่าไม้

Custom 

Service

หน่วยงาน
ศุลกากร

หน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นปัญหา

• สามารถเข้าถึงข้อมูล และงานบริการของหน่วยงาน าครัฐถึง 
41 หน่วยงาน

• มีสารบัญรายชื่อข้อมูลงานบริการ าครัฐทั้งหมด โดยมีงาน
บริการที่สามารถท าธุรกรรมออนไลน์ได้ถึง 450 งานบริการ

• บริษัทกว่า 86% ของบริษัทท้ังหมดในนอร์เวย์ใช้บริการต่างๆ 
ผ่าน Altinn

• ประชาชนกว่า 70% ของประเทศนอร์เวย์ใช้บริการต่างๆ 
ผ่าน Altinn

• ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปกับการท า
เอกสารรายงานต่างๆ ให้กับท้ัง าครัฐและ าคธุรกิจกว่า 
17%

Norwegian 

Environment

Agency

Norwegian 

Tax 

Administration

Norwegian 

Food Safety 

Authority

หน่วยงานอ่ืนๆ 
รวม 41

หน่วยงาน

3. แนวคดิระบบ Doing Business Portal – ระบบ Altinn ของนอรเ์วย์

ผลลัพธ์จากการน าระบบมาใช้

• บริษัทต้องน าส่งเอกสารให้กับหน่วยงาน าครัฐหลาย
หน่วยงานด้วยตนเอง  โดยใช้เอกสารรวมกว่า 80 ชุดต่อปี

• โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องใช้เวลานาน
ในการติดต่อราชการ  สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร

หน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการ
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3. แนวคดิระบบ Doing Business Portal ส าหรับประเทศไทย

ผู้ประกอบการ

3. ส่งเอกสารประกอบเพียงชุดเดียว
แล้วหน่วยงานแชร์กัน ไม่ขอซ้ า1. ติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบ

วงจร ณ จุดเดียว ไม่ต้องว่ิงท่ัวเมือง
4. ติดตามผลการพิจารณาได้ตลอด 24 

ชั่วโมง โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการดึงเรื่อง
2. ระบบกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว
ให้โดยอัตโนมัติ สะดวก ไม่ผิดพลาด 5. ใบอนุญาตดิจิทัลมีผลทางกฎหมาย

เหมือนเอกสารกระดาษ น้ าท่วมไม่หาย

การเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีมั่นคงปลอดภัย
(Secured Data & Digital Permits Sharing)

…

ระบบศูนย์กลางการติดต่อราชการเพื่อท าธุรกิจ (Doing Business Portal) …ครอบคลุมมากกว่า 
10 ด้านของ Ease of 

Doing Businessการจดทะเบียนทรัพย์สินขอใช้ไฟฟ้าขออนุญาตก่อสร้างเร่ิมต้นธุรกิจ 

ติดต่อราชการเพียง
1 ครั้ง ผ่านระบบเดียว

เชื่อมทุกหน่วยงาน

เป้าหมายคือให้สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จทั้ง 10 ด้านของ Ease of Doing Business 
โดยใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูล/เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส านักงาน
ประกันสังคม

• ขึ้นทะเบียน
นายจ้าง

• ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง

แรงงาน
• ยื่นข้อ

บังคับการ
ท างาน 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

• จดทะเบียนธุรกิจ
• ขึ้นทะเบียน

พาณิชย์

กรมสรรพากร

• จดทะเบียน าษี
มูลค่าเพิ่ม 

บีโอไอ

• ขอรับการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน

ส.ผ.

• พิจารณา
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 EIA/EHIA 

กรมโรงงาน/
อุตสาหกรรม

จังหวัด
• ขออนุญาต

ประกอบกิจการ
โรงงาน 
 รง.4 

การประปา
นครหลวง

• ขอติดต้ัง
ประปา

กรมโยธาธิการ / 
กทม.

• ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร

• ขอเช่ือมท่อระบายน้ า
• ขอเลขที่บ้าน



4

บุกส ารวจและเชื่อมโยงระบบการท างาน
ของหน่วยงานต่างๆ เชิงรุก

3
แพลตฟอร์มกลางเพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ

61

4. ขอ้เสนอการด าเนนิงาน – ความเกีย่วเนือ่งของการด าเนนิงานทัง้ 4 สว่น

ผู้ประกอบการ

ส านักงาน
ประกันสังคม

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

กรมสรรพากร

ระบบศูนย์กลางการติดต่อราชการเพื่อท าธุรกิจ (Doing Business Portal)

กรมโยธาธิการ
/ กทม.

…ครอบคลุมมากกว่า 10 ด้านของ Ease of Doing Business

…และหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

บริษัท
ขนส่ง

บริษัท
ประกัน

ธนาคาร 
(L/C)

…และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

กรมการปกครอง กรมประมงกรมวิชาการเกษตร

กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า การท่าเรือ 

แพลตฟอร์มกลางเพื่อขออนุมัติอนุญาตออนไลน์

1

ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงงาน
บริการทุกประเภท

2

ระบบยืนยันตัวตนแบบออนไลน์



ระยะ 1
(ภายในปีงบประมาณ 61)
พฒันาระบบและขยายผล
ใหค้รอบคลมุบรกิารส าคญั

ระยะ 2
(ภายในปีงบประมาณ 62)
ขยายผลสูง่านบรกิารอืน่ ๆ 
และเชือ่มกบัภาคเอกชน

• Single Form ใหบ้รกิารครอบคลมุการขอ
อนุญาตทีส่ าคัญ ~50 บรกิาร/ใบอนุญาต

แพลตฟอรม์กลางเพือ่ขออนุมตัิ
อนุญาตทกุประเภทออนไลน์

1 • Single Form ขยายผลใหค้รอบคลมุการขออนุญาต
ทีส่ าคัญ ~250 บรกิาร/ใบอนุญาต

• Data Analytics ใชป้ระโยชนข์อ้มลูเพือ่วางแผน
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

License 
Digitization 
& Analytics

2
ระบบยนืยันตัวตนแบบออนไลน์

• Digital ID for Citizen ใชง้านกับบรกิารทีม่ี
ระดับความเสีย่งต า่

• Digital ID for Citizen & Business ใชง้านกับ
บรกิารทีม่รีะดับความเสีย่งต า่ - ปานกลาง

Digital 
Authentication

3
ระบบกลางเพือ่อ านวยความ

สะดวกดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ

• Single Form for Trade Facilitation 
ใหบ้รกิารสนิคา้น าเขา้สง่ออกทีม่ี
ความส าคัญและมคีวามพรอ้ม

• Private Sector Integrations ใหบ้รกิารสนิคา้
น าเขา้สง่ออกอืน่ ๆ ทีม่คีวามส าคัญและเชือ่มโยง
กับผูป้ระกอบการเอกชน

Trade 
Digitization

4
บกุส ารวจและเชือ่มโยงระบบ

การท างานของหน่วยงานตา่งๆ

• Digital Commando ขบัเคลือ่นการเชือ่มโยง
งานบรกิารภาครัฐแบบเชงิรกุรว่มกับ 
~50 หน่วยงาน  ปลดล็อคปัญหาและ
อปุสรรคตา่ง ๆ

• Digital Commando ขบัเคลือ่นการเชือ่มโยงงาน
บรกิารภาครัฐแบบเชงิรกุรว่มกับ ~50 หน่วยงาน  
ปลดล็อคปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ

Digitization 
Commando

มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่10 ตลุาคม 2560 เห็นชอบในหลกัการขอ้เสนอการพฒันาระบบ Doing Business Portal ตามทีส่ านกังาน
ก.พ.ร. เสนอ และใหส้ านกังาน ก.พ.ร. และหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งพจิารณาปรบัปรงุแผนการด าเนนิการโดยใหก้ าหนดกจิกรรม/
โครงการตา่ง ๆ รวมท ัง้ระยะเวลาด าเนนิการใหเ้หมาะสมและชดัเจนมากยิง่ข ึน้ เพือ่ใหม้กีจิกรรม/โครงการตา่ง ๆ รวมท ัง้ระยะเวลา
ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จและเกดิผลเป็นรปูธรรมในระยะที ่1 (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใหม้ากยิง่ข ึน้

ปรบัปรงุใหมแ่ลว้ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่10 ตลุาคม 2560

การพฒันาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร 
(Doing Business Portal)

62



 3

2.2 การด าเนินงานในระยะเร่งด่วน : การก าหนดขอบเขตงานบริการที่จะด าเนินการ

1

2 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด EoDB
(Alignment to EoDB) 

ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Importance)

1

2 ความส าคัญในมุมมองของภาคเอกชน
(Criticality to Business Sector)

จ านวนธุรกรรมต่อปี 
(Transaction Volume) 

ความส าคัญล าดับ 2 ความส าคัญล าดับ 1

ความส าคัญล าดับ 4 ความส าคัญล าดับ 3

มา
ก

น้อ
ย

น้อย มาก

งานบริการ 1

งานบริการ 5

งานบริการ 8

งานบริการ 18

งานบริการ 6

งานบริการ 9

งานบริการ 7

งานบริการ 10

St
ra

te
gic

 Im
po

rta
nc

e

Impact to Service

งานบริการ 2

งานบริการ 3
งานบริการ 4

งานบริการ 19

งานบริการ 12

งานบริการ 15

งานบริการ 14 งานบริการ 13

งานบริการ 11
งานบริการ 20

งานบริการ 16

งานบริการ 17

เสนอให้คัดเลือก 300 ใบอนุญาต/บริการที่ส าคัญโดยวิเคราะห์จาก
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์และระดับผลกระทบของงานบริการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(National Policy Alignment) 

ผลกระทบเชิงบริการ
(Impact to Service)

ขอ้มลูจาก  ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน)



3. มจี านวนการท าธุรกรรมสงู (>120,000 ธุรกรรมตอ่ปี) รวม 59 กระบวนงาน

2

2. เกีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมแหง่อนาคต (New S Curve)  รวม 241 กระบวนงาน

1. เกีย่วขอ้งกบัการจดัอนัดบั EoDB โดย World Bank รวม 89 กระบวนงาน

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ

การขอ
อนญุาต
กอ่สรา้ง

การขอใช้

ไฟฟ้า

การจด
ทะเบยีน
ทรพัยส์นิ

การไดร้บั

สนิเชือ่*

การ

คุม้ครอง

ผูล้งทนุ*

การช าระ

ภาษี

การบงัคบัให้
เป็นไปตาม
สญัญา*

การแก้
ปญัหา
ลม้ละลาย*

ยานยนต์

อนาคต

ชิน้สว่น
อากาศยาน

อปุกรณ์
ไฟฟ้า
อจัฉรยิะ

เคมแีละ
พลาสตกิ
ชวีภาพ

เกษตรและ
อาหาร
เฉพาะ

พลาสตกิ/

ยางชวีภาพ

พฒันา
ศกัยภาพ
มนษุย์

หุน่ยนต์
เครือ่งมอื
แพทย์

พลงังาน
ชวีภาพ

*เกีย่วกบักฎหมาย นโยบาย และการด าเนนิงานของ
ภาคเอกชนเป็นหลกั

ไมร่วมกระบวนงานใน 1
และ 2

ไมร่วมกระบวนงานใน 1

ใบอนุญาต/งานบริการที่มีความส าคัญเชงิยุทธศาสตร์และระดับผลกระทบสูง รวม 389 กระบวนงาน 

การเริม่ตน้

ธุรกจิ
10

-

18

13

6

33

9

-

-

-

19

21

6

13

25

10

72

18

23

34

กรม
สรรพสามติ

31 กรมปศสุตัว ์ 11 กรมการขนสง่
ทางบก

9 หนว่ยงานอืน่ๆ 8

1

64
ขอ้มลูผลการศกึษาเบือ้งตน้ โดย ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน)
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ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

1. ยกระดับการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจของประเทศไทยให้เทียบเท่าประเทศ
ชั้นน าของโลก (World Class) เช่น สิงคโปร์ นอร์เวย์ นิวซีแลนด์

2. อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในการขออนุมัติอนุญาต
กับภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ ณ จุดเดียว และสามารถติดตามความก้าวหน้าด้วย
ตนเองแบบเรียลไทม์

3. ลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนในการติดต่อกับภาครัฐ เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าจัดท าเอกสาร และค่าเสียโอกาสที่เกิดจากความล่าช้า เป็นต้น  



ระบบการใหบ้รกิารประชาชน

66

การพฒันาการบรกิารไปสู ่Digital Service Government
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(1)  ภาพรวมการใหบ้รกิารของศนูยร์บัค าขออนุญาต 

ยื่นทาง online

ยื่นที่ศูนย์รับค าขออนุญาต

ยื่นค าขอผ่านระบบด้วยตนเอง

ยื่นค าขอผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ



(2) การออกแบบรปูแบบการใหบ้รกิารของศนูยร์บัค าขออนุญาต ด าเนนิการท ัง้ในรปูแบบ
การยืน่ค าขอดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัค าขออนญุาต และยืน่ค าขอทางออนไลน์

68

ยื่นทาง online ยื่นที่ศูนย์ฯ



69

(3) การออกแบบรปูแบบการใหบ้รกิารของศนูยร์บัค าขออนุญาต ด าเนนิการท ัง้ในรปูแบบ
การยืน่ค าขอดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัค าขออนญุาต และยืน่ค าขอทางออนไลน ์

(เม่ือ พรฎ. มีผลใช้บังคับ)
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ตวัอยา่งธรุกจิคา้ปลกี 

รา้นขายอาหารสตัว ์

รา้นขาย/ใหเ้ชา่วดีทิศัน ์

• รา้นสะดวกซือ้
• รา้นโชวห์ว่ย  

รา้นขายสนิคา้ออนไลน ์(ตลาดแบบตรง)  

ธุรกจิขายตรง

รา้นขายสตัว ์เชน่ นก ไก ่เป็ด หา่น
ไขส่ าหรบัท าพนัธุ ์

รา้นขายเนือ้สตัว ์
เชน่ โค กระบอื แพะ 
แกะ หมู

• รา้นสนิคา้เกษตร
• รา้นขายเมล็ดพนัธพ์ชื
• รา้นขายปุ๋ ย

รา้นขายขา้วสาร  

ธุรกจิผลติและขายเครือ่งส าอาง

รา้นขายบหุรี่



ใบอนุญาต หนว่ยงาน

การเร ิม่ตน้ธุรกจิ

(1) การจดทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ กรมสรรพากร

(2) การขึน้ทะเบยีนนายจา้ง
ส านักงานประกนัสงัคม

(3) การขึน้ทะเบยีนลกูจา้ง

การขอตดิต ัง้สาธารณูปโภค

(4) การขอตดิตัง้โทรศพัท์ / อนิเทอรเ์น็ค TOT

(5) การขอตดิตัง้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

(6) การขอตดิตัง้น ้าประปา การประปานครหลวง/การประปาสว่นภมูภิาค

การด าเนนิการขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิรา้นอาหาร

(7) การแจง้จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายหรอืสะสมอาหาร (พืน้ทีน่อ้ยกวา่ 200 ตารางเมตร)
(8) การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายหรอืสะสมอาหาร (พืน้ทีม่ากกวา่หรอืเทา่กับ 200 ตารางเมตร)
(9) การขอใบอนุญาตการประกอบกจิการทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
(10) การขออนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ

หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ : 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขต
กรุงเทพฯ

(11) การขอใบอนุญาตขายสรุา กรมสรรพสามติ

(12) การขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานบรกิาร กองบญัชาการต ารวจนครบาล
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

การด าเนนิการขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิคา้ปลกี

(13) การขอใบอนุญาตขายยาสบู กรมสรรพสามติ

(14) การขอใบอนุญาตประกอบกจิการใหเ้ชา่ แลกเปลีย่น หรอืจ าหน่ายภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ กรมสง่เสรมิวฒันธรรม

(15) การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุค์วบคมุ
(16) การขอใบอนุญาตขายปุ๋ ย

กรมวชิาการเกษตร

(17) การขอใบอนุญาตคา้สตัวห์รอืซากสตัว์
(18) การขอใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ

กรมปศสุตัว์

(19) การขอจดแจง้รายละเอยีดการผลติเพือ่ขายหรอืน าเขา้เพือ่ขายเครือ่งส าอางควบคมุ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(20) การจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิตลาดแบบตรง
(21) การจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิขายตรง

ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
71

(4)  ใบอนุญาตและหนว่ยงานผูอ้อกใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประกอบธุรกจิรา้นอาหารและการประกอบธุรกจิคา้ปลกี



ความท้าทายจากมุมมอง
ของผู้ประกอบการในการเริ่มประกอบธุรกิจ

ขีดความสามารถหลักของระบบ
(Key Capabilities)

ต้องกรอกข้อมูล และส่งเอกสารซ้ าๆ ทั้งที่
หน่วยงานรัฐมีเก็บไว้อยู่แล้ว

Smart Track & Pay ติดตามสถานะ และ
จ่ายค่าธรรมเนียมทุกใบอนุญาต ณ จุดเดียว

ติดตามสถานะและจ่ายค่าธรรมเนียม
ล าบาก ต้องติดต่อแต่ละหน่วยงานแยกกัน

ไม่รู้ว่าต้องขอใบอนุญาตอะไร ที่ไหนบ้าง

ใบอนูญาตรูปแบบกระดาษ ยากต่อการเก็บ
และดูแลรักษาให้อยู่ในส าพที่ดี

Smart License ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถใช้แทนเอกสารกระดาษได้

Smart Quiz แนะน าใบอนุญาตที่
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องขอ

Smart Form & Doc กรอกข้อมูล และส่ง
เอกสารครั้งเดียว แล้วหน่วยงานแชร์กัน 

Digital ID ใช้ log in เดียวที่ขอได้ทุก
ใบอนุญาต 

ต้องมีหลาย log in เพื่อแยกขอใบอนุญาต
ผ่าน e-service ของแต่ละหน่วยงาน

72

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”
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https://biz.govchannel.go.th/
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75ประเ ทธุรกิจที่พัฒนาในระยะน ารอ่ง ปี 25 0

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต
“Doing Business Portal”

ประเ ทธุรกิจที่พัฒนาในระยะต่อไป ปี 25 1

ธุรกิจร้านกาแฟ และ 
Co-Working Space

ธุรกิจฟิตเนส

ธุรกิจ E-commerce
(ด้านเสื้อผ้า)

ธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ซอฟต์แวร์ ซ้ือมา-ขายไป

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
เลี้ยงขนาดเล็ก

ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมา
ก่อสร้าง

ธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจการให้บริการสถานดูแล
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ/ จัดหาผู้ดูแล

ธุรกิจสปา

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมายและบัญชี

ธุรกิจพลังงานทดแทน และ
ขายกระแสไฟฟ้าให้ภาครัฐ

ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์

ธุรกิจขนส่ง Logistics

ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ขนาดเล็ก

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
(แบบไม่ค้างคืน)

ธุรกิจคารแ์คร์ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ

ธุรกิจขายสินค้า online 
(ด้านเครื่องส าอาง)

ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก

ธุรกิจซ่อมและขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจผลิตครีมบ ารุง 
เครื่องส าอาง น้ าหอม

ส านักงาน ก.พ.ร. มีแผนการด าเนินงานเพื่อให้บริการแบบเชื่อมโยงครบวงจรใน 25 ประเภทธุรกิจที่ส าคัญ 



76

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักธรรมาภบิาล

BETTER GOVERNANCE, HAPPIER CITIZENS

www.opdc.go.th


