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1. ภาพรวมการบรูณาการการใหบ้รกิารภาครฐั

2. บรบิทของ พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกตอ่การพฒันาบรกิารอเิล็กทรอนกิสข์องหนว่ยงานรฐั

3. บทบาทของหนว่ยงานรฐัในการเตรยีมตวัการบรูณาการการใหบ้รกิารภาครฐั
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ปญัหาการบรกิารของภาครฐั

เสยีงสะทอ้น

จากภาคธรุกจิ

และประชาชน

ขาดความชดัเจน
เกีย่วกบัข ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น

ขอขอ้มลู/เอกสาร
จ านวนมากทีภ่าครฐั

มอียูแ่ลว้

ตดิตามสถานะไดย้าก
ขาดการป้องกนั

ความเสีย่งตอ่การทจุรติ

บรกิารใชเ้วลานาน
และขาดกรอบเวลา

ทีช่ดัเจน

ไมส่ะดวกเพราะ

ตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงาน

และตอ้งมาดว้ยตนเอง

1 2

43

65

ตลอดชว่งชวีติของประชาชน และตลอดวงจรธรุกจิ รวมถงึนักท่องเทีย่ว ทีต่อ้งสมัผัสหรอืใชบ้รกิารภาครัฐ มักประสบปัญหาความไมส่ะดวก 
และมคีวามล าบากในการรับบรกิาร ซึง่ไมส่อดคลอ้งกับความตอ้งการและรูปแบบของความเป็นจรงิ โดยจากมมุมองและเสยีงสะทอ้นของ
ผูรั้บบรกิาร ไดแ้ก ่ประชาชน นักธรุกจิ และนักทอ่งเทีย่ว จ าแนกปัญหาส าคญั ๆ ของการใหบ้รกิารภาครัฐได ้6 ขอ้หลกั ๆ
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การปรบัปรงุบรกิารภาครฐัโดยใชห้ลกัการ 8 ประการ (8 Guiding Principles)

การยกระดบับรกิารภาครัฐตอ้งก าหนดหลกัการและแนวทางทีช่ดัเจนเพือ่เป็นหลกัพืน้ฐานในการออกแบบและพัฒนาบรกิารภาครัฐทัง้ระบบ

TRANSFORMING GOVERNMENT SERVICE DELIVERY

TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE

THAILAND GATEWAY

…to your Customer Centric Government

ชอ่งทางการบรกิาร

สะดวกทนัสมยั

(Convenient & 

Modern Channels)

พฒันางานบรกิารใหด้ ี

ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

(Continuous 

Improvement)

ขอ้มลูเขา้ใจงา่ยและ

สอดคลอ้งกนัทกุ

ชอ่งทาง

(Clear and Consistent 

Information)

ลดการใชเ้อกสาร และ

ไมข่อขอ้มลูทีภ่าครฐัมี

อยูแ่ลว้

(Ask for less)

บรกิารเบ็ดเสร็จ ณ จดุ

เดยีวโดยไมต่อ้งตดิตอ่

หลายหนว่ยงาน

(End-to-End Processing)

มกีรอบเวลาและ

มาตรฐานในการ

ใหบ้รกิารทีช่ดัเจน

(Commitment to 

Service Delivery)

ลดความเสีย่ง

ของการทจุรติ

(Reduce Corruption Risk)

ตอบสนองตอ่ขอ้

รอ้งเรยีนและ

ด าเนนิการแกไ้ขอยา่ง

รวดเร็ว

(Action on Feedback)

1 2 3 4

5 6 7 8
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การพฒันาและยกระดบังานบรกิารภาครฐัท ัง้ระบบ

การเชือ่มโยงระบบงานบรกิารภาครัฐโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จะชว่ยยกระดบับรกิาร อ านวยความสะดวก ลดภาระประชาชน และภาคธรุกจิ... 
ในขณะเดยีวกนัการลดการตดิตอ่และการใชด้ลุยพนิจิ ก็ยอ่มสรา้งความโปรง่ใส และลดความเสีย่งการทจุรติ…

Service/ 
Experience 

Design

โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ

Service Level Agreement (SLA)

Governance

การออกแบบ
ประสบการณ์
ลกูคา้และงาน

บรกิาร
(Service / 

Experience Design)

การก ากบัดแูล
(Governance)

ไดแ้ก ่

Law & Compliance, 
เชน่ พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ

Performance Management, 
Change Management, 
Human Resource 
Development, etc. 

ภาคธุรกจิประชาชน

การปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ (Interaction Management)

ผา่นทาง
ออนไลน์

เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ โทรศัพท์แอพมอืถอื

การใหบ้รกิารลกูคา้ – สว่นงานบรกิารระหวา่งหนว่ยงาน

(Service / Experience Management – Cross-Ministry Service Delivery)

การใหบ้รกิารลกูคา้ – สว่นงานบรกิารภายในแตล่ะหนว่ยงาน
(Service Delivery – per Ministry)

นกัทอ่งเทีย่ว
ผูร้บับรกิาร
จากภาครฐั

Layer 1

Layer 2

Layer 3
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การเชือ่มโยงและบรูณาการขอ้มลูภาครฐั

นติบิคุคล

บคุคล

Identification: โฉนดทีด่นิ

จากกรมทีด่นิ พืน้ทีป่่าไม้

Attributes:

ทีต่ัง้ สภาพดนิ ชลประทาน 

สภาพอากาศ 

พืน้ทีเ่พาะปลกู

ผังเมอืง เขตป่าไม ้

เขตภัยธรรมชาต ิฯลฯ

Identification:

เลขเครือ่งจกัร

เลขเครือ่งยนต์

Attributes:

แรงมา้ 

ขนาด

แรงรับน ้าหนัก 

ความจ ุฯลฯ

อ านาจการท าธุรกรรม

การถอืครองกรรมสทิธิ์

(เชน่ หุน้ในบรษิทั)

Identification: เลขทะเบยีนนติบิคุคล

Attributes: 

หนังสอืรับรอง

ใบอนุญาตตา่ง ๆ 

ทรัพยส์นิทางปัญญา

การน าเขา้ 

สง่ออก

การช าระภาษี

ฯลฯ

Identification: เลขบตัร
ประชาชน

Attributes:

ขอ้มลูสขุภาพ
วฒุกิารศกึษา
การช าระภาษี

ขอ้มลูประกนัสงัคม

ขอ้มลูอาชญากรรม

ฯลฯ

อสงัหารมิทรพัย ์ สงัหารมิทรพัย ์

การจา้งและจดัหางาน

… นอกจากนัน้ แนวทางส าคญัอกีประการหนึง่คอืการเชือ่มโยงขอ้มลูของภาครัฐ เพือ่ยกระดบับรกิารทีเ่นน้ผูร้ับบรกิารเป็นศนูยก์ลาง 
(Customer-Centric Services)



งานบรกิารภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้งในการด าเนนิการ (Focusing Area)

ในการด าเนนิการ ไดส้ ารวจงานบรกิารภาครัฐทัง้หมดกวา่ 3,000 บรกิาร แลว้จงึวเิคราะหค์วามเกีย่วขอ้งอย่างมนัียยะกับวงจรชวีติและธรุกจิ 
โดยวเิคราะหจ์ากจ านวน Transaction และจ านวนผูเ้กีย่วขอ้งเป็นหลกั...
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> 3,000
งานบรกิารภาครฐั

งานบรกิารหลกั
63 งานบรกิาร

ภาคธุรกจิ
21 งานบรกิาร

ประชาชน
17 งานบรกิาร

นกัทอ่งเทีย่ว
3 งานบรกิาร

งานบรกิารรว่ม
22 งานบรกิาร

การลงทนุ
(8)

การคา้
(13)

งานทะเบยีนราษฎร (6)

การเงนิ
(3)

สาธารณสขุ
(2)

การศกึษา
(6)

งานบรกิารทอ่งเทีย่ว
(3)

งานทะเบยีน
ทีด่นิ (3)

จา้ง/สมัคร
งาน (3)

ภาษี (3)

ความปลอดภัย 
(5)

งานบรกิารขอ้มลู (8)



Thailand Gateway

บรกิารขอ้มลูแบบเบ็ดเสร็จ| ใหข้อ้มลูงานบรกิารภาครัฐทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น เขา้ใจงา่ย และเป็นปัจจบุันในจดุเดยีว

บรกิารดา้นการคา้|

บรกิารประชาชน| อ านวยความสะดวกนกัทอ่งเทีย่ว

Support Functions | สนับสนุนการด าเนนิงานของ Thailand Gateway

ออกแบบสถาปัตยกรรมดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ

การพัฒนาดา้นมาตรฐานและ

ความมัน่คงปลอดภยัทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การปรับปรงุ

แกไ้ขกฎหมาย

การบรหิารการเปลีย่นแปลง

(Change Management)

พัฒนาระบบออนไลนค์รอบคลมุ
ครบวงจรการบรกิารธรุกรรม ส าหรับ
การน าเขา้-สง่ออก และการคา้

เพิม่ขดีความสามารถ และขยายชอ่งทางบรกิาร

BMA Kiosks

Registration 
Expansion

Bus Mobile 
Service Center

แอพพลเิคชัน่การเดนิทางใน

กรงุเทพฯ

พัฒนาศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว 

(1155) 

เว็บไซตท์อ่งเทีย่ว (Journey 

Planning)

การออกวซีา่ผา่นทางออนไลน์

การสือ่สารสรา้ง

ความเขา้ใจ

นกัทอ่งเทีย่วภาคธุรกจิ ประชาชน

บรกิารดา้นการลงทนุ|

พัฒนาระบบออนไลน์ บรกิาร
ธรุกรรมครอบคลมุงานบรกิารดา้น
การลงทนุสูก่ารผลติ

การยกระดับประสทิธภิาพและบรูณาการงานบรกิารภาครัฐ เป็นการเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พรอ้มทัง้ยกระดับ
คณุภาพชวีติของประชาชน โดยมขีอบเขตการด าเนนิการเพือ่รองรับการขบัเคลือ่นใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ ดงันี้
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การยนืยนัตัวตนไรเ้อกสาร 
(Paperless Identification)

การรับบรกิาร e-Service ภาครัฐ 
ผา่นระบบ Single Sign-On

การลดส าเนากระดาษเพือ่บรกิาร
ประชาชน (SMART Service) 

โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
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การด าเนนิการดา้นสารสนเทศ

1. ดา้นพนัธกจิ

Business 

Architecture

2. ดา้นระบบสารสนเทศ

Application 

Architecture

3. ดา้นขอ้มลู

Data 

Architecture

4. ดา้น

เทคโนโลยี

Technology 

Architecture

IT Architecture

 ระบบทีส่ามารถตอบโจทยข์องโครงการ 

สอดคลอ้งกบักระบวนงานและน าไปใชไ้ดจ้รงิ

การลงทนุดา้น IT 

ตอบสนองวสิยัทศันแ์ละคุม้คา่

 ซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสมจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการ

พัฒนาและดแูลรักษาระบบ

 ธรุกรรมและเอกสารอเิล็กทรอนกิสท์ีป่ลอดภัย

สามารถใชท้ดแทนเอกสารกระดาษไดอ้ยา่งยั่งยนื

 ขอ้มลูทีพ่รอ้มใชแ้ละไดม้าตรฐาน จะท าใหร้ะบบ

ใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ และสามารถน า

ขอ้มลูไปวเิคราะหเ์พือ่ตอ่ยอดได ้

 โครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ัน่คง สามารถรองรับการ

เตบิโต จะเพิม่ความเชือ่มัน่ใหเ้กดิการใชง้านอยา่ง

แพรห่ลาย

การจัดท า IT Architecture เป็นการวางแนวทางและก าหนดกรอบดา้นเทคนคิเพือ่ใหร้ะบบสามารถตอบสนองวัตถปุระสงคข์องโครงการและ
ใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ
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1. ภาพรวมการบรูณาการการใหบ้รกิารภาครฐั

2. บรบิทของ พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกตอ่การพฒันาบรกิารอเิล็กทรอนกิสข์องหนว่ยงานรฐั

3. บทบาทของหนว่ยงานรฐัในการเตรยีมตวัการบรูณาการการใหบ้รกิารภาครฐั
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พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุมตัอินุญาตของทางราชการ

จากปัญหาและสถานการณ์ปัจจบุนัทีเ่กดิความยุง่ยากตา่ง ๆ ในการขออนุญาต ท าใหป้ระชาชนไมส่ะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการ 
และยังเป็นอุปสรรคส าคัญในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ และการป้องกันการทุจรติ ท าใหต้อ้งมกีารออกกฎหมาย
ขึน้มาเพือ่เป็นเครือ่งมอื เพือ่ขจัดอุปสรรค ท าใหไ้ดผ้ลผลติ 4 ประการทีส่ าคัญ คอื คู่มอืประชาชน ศูนยบ์รกิารร่วม ศูนยร์ับค าขออนุญาต
และการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีใ่นการรับค าขอ

พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนญุาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

ประโยชนต์อ่ประชาชนผูร้บับรกิาร
• ทราบแนวปฏบิตัใินการมารับบรกิารอยา่งชดัเจน 
• ไดร้ับบรกิารทีม่มีาตรฐานและมคีวามโปรง่ใส 
• ไดร้ับความพงึพอใจเพิม่ขึน้จากการมารับบรกิาร
• ลดความเสีย่งในการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

กฎหมายกลางเพือ่ก าหนดมาตรฐาน
และครอบคลมุทกุงานบรกิาร

ประโยชนต์อ่หนว่ยงานภาครฐั และประเทศ
• พัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง
• ยกระดบัการพัฒนาการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครัฐ 
• เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
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ผลทีเ่กดิจาก พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ

• ตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและเอกสาร หากไมค่รบ/ไมถ่กูตอ้ง ตอ้งแกไ้ขทันทหีรอืลงนามในบันทกึใหรั้บรูทั้ง้ 2 ฝ่าย และขอเพิม่ไดเ้พยีงครัง้เดยีว

• กรณีทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืฯแลว้ จะเรยีกเอกสารเพิม่อกีไมไ่ด ้ หากปฏเิสธค าขอโดยอา้งวา่เอกสารไมค่รบ/ค าขอไมส่มบรูณ์ไมไ่ด ้ยกเวน้ความประมาท/

ทจุรติของเจา้หนา้ที ่ซ ึง่ตอ้งรับโทษทางวนัิย/ด าเนนิคดี

• ตอ้งด าเนนิการภายในระยะเวลาตามคูม่อืฯ และแจง้ใหท้ราบภายใน 7 วนัหลังจากแลว้เสร็จ

• กรณีลา่ชา้ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืถงึผูย้ ืน่ฯ ทกุ 7 วนัจนแลว้เสร็จ และส าเนาถงึ ก.พ.ร.

• ก.พ.ร.พจิารณาวา่ การใหบ้รกิารขาดประสทิธภิาพ / ลา่ชา้เกนิเหต ุตอ้งรายงานตอ่ ค.ร.ม.และเสนอแนะขอ้ปรับปรงุ

• ตอ้งพจิารณาปรับปรงุกฎหมาย ยกเลกิการอนุญาต หรอืจัดใหม้มีาตรการอืน่แทน เสนอตอ่ ครม. ทกุ 5 ปี (หรอืเร็วกวา่นัน้ก็ได)้

• ในกรณีจ าเป็นและสมควร เสนอ ครม.จัดตัง้ศนูยฯ์
• สามารถจัดตัง้ไดโ้ดย พ.ร.ฎ.ตามความจ าเป็น
ฐานะเป็นสว่นราชการของ นร.

• ก.พ.ร. ศกึษาเพือ่เตรยีมการจัดตัง้ศนูยรั์บค าขอฯ
• รับค าขอฯ ตรวจเอกสาร / ค าขอ ใหข้อ้มูล 
และสง่ต่อค าขอไปยังหน่วยงานอนุญาต และ
ตดิตามสถานะค าขอ

คูม่อืส าหรบัประชาชน (ม.7,17) ศนูยร์บัค าขออนญุาต (ม.14-16)ศนูยบ์รกิารรว่ม (ม.7)

• ใหส้ว่นราชการจัดใหม้ศีนูยบ์รกิารรว่ม 
เพือ่รับค าขอและใหข้อ้มลูการอนุญาต
ณ ทีเ่ดยีว ตามแนวทางที ่ก.พ.ร. ก าหนด

• ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางการพัฒนาศนูยบ์รกิารรว่ม
ภายใน180 วนัจากวนัทีป่ระกาศใช ้พ.ร.บ.ฯ

ผูอ้นญุาต (ม.8,9,10,11,13)

• หน่วยงานภาครัฐจัดท าคูม่อืภายใน 180 วนั
• คูม่อืส าหรับประชาชนตอ้งม ีหลักเกณฑ+์วธิกีาร+
เงือ่นไข+ขัน้ตอน+ระยะเวลาทีใ่ช+้รายการเอกสาร/
หลักฐานทีต่อ้งใช ้ตามที ่ก.พ.ร. ก าหนด

• ตอ้งปิดประกาศ /เผยแพรท่างสือ่อเิล็กทรอนกิสก็์ได ้
• ก.พ.ร.ตอ้งรวบรวม ตรวจสอบการบรกิารตามหลัก GG
และใหข้อ้เสนอแนะการพัฒนาการบรกิารแก ่ครม.

“การบรูณาการงานบรกิารภายในกระทรวง/จังหวดั” “การบรูณาการงานบรกิารระหวา่งหน่วยงาน”

42
สถาบนัการศกึษา

> 32,000

หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง กวา่ 40,227 แหง่

หากไมแ่จง้ทัง้กรณีแลว้เสร็จ/ลา่ชา้ มโีทษเทา่กบั

กระท า/ละเวน้กระท าการท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูอ้ ืน่

• หากใบอนุญาตมอีาย ุอาจก าหนดโดยมต ิครม. ใหถ้อืวา่การช าระคา่ธรรมเนยีมตอ่อาย ุ= การตอ่ / การยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต

ตอ่อายใุบอนญุาตอตัโนมตัเิม ือ่ช าระคา่ธรรมเนยีม (ม.12)
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พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ คอื รากฐานส าคญัในการยกระดบังานบรกิารภาครฐั

Service/ 
Experience 

Design

โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ

Service Level Agreement (SLA)

Governance

การออกแบบ
ประสบการณ์
ลกูคา้และงาน

บรกิาร
(Service / 

Experience Design)

การก ากบัดแูล
(Governance)

ไดแ้ก ่

Law & Compliance, 
เชน่ พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ

Performance Management, 
Change Management, 
Human Resource 
Development, etc. 

ภาคธุรกจิประชาชน

การปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ (Interaction Management)

ผา่นทาง
ออนไลน์

เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ โทรศัพท์แอพมอืถอื

การใหบ้รกิารลกูคา้ – สว่นงานบรกิารระหวา่งหนว่ยงาน

(Service / Experience Management – Cross-Ministry Service Delivery)

การใหบ้รกิารลกูคา้ – สว่นงานบรกิารภายในแตล่ะหนว่ยงาน
(Service Delivery – per Ministry)

นกัทอ่งเทีย่ว
ผูร้บับรกิาร
จากภาครฐั

Layer 1

Layer 2

Layer 3

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกคอืรากฐานส าคัญในการพัฒนายกระดับงานบรกิารภาครัฐ... โดยคู่มอืส าหรับประชาชนจะท าใหข้อ้มูลบรกิาร
ภาครัฐมคีวามชดัเจน ทัง้ขัน้ตอน ระยะเวลา คา่ธรรมเนยีม และอืน่ ๆ
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คูม่อืส าหรบัประชาชน 

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

แตล่ะหน่วยงานจัดท าคูม่อืส าหรับประชาชน
ของแตล่ะหน่วยงาน (ม.7)

ระบบศนูยก์ลางสารสนเทศบรกิารขอ้มลูภาครฐั

ตอ่ยอดขอ้มลูจากคูม่อืส าหรบัประชาชน  
รอ้ยเรยีงขอ้มลูเพือ่ใหบ้รกิารตามมมุมองและความ

ตอ้งการของผูร้บับรกิารแตล่ะกลุม่ 
พฒันาเป็นระบบ 

“ศนูยก์ลางสารสนเทศขอ้มลูบรกิารภาครฐั” 

การจดัต ัง้โรงงานไ  ้า

จดทะเบยีน
ธุรกจิ

ขออนมุตั ิ
EHIA

ท าสญัญาซือ้
ขายไ  ้า

ขออนญุาต
กอ่สรา้ง

ขออนญุาต
ประกอบ
กจิการ
พลงังาน

ขออนญุาต
ประกอบกจิการ 

(รง.4)

ขอใบรบัรอง
การกอ่สรา้ง
อาคาร

ขอใชบ้รกิาร
สาธารณูปโภค

ขออนญุาต
ผลติพลงังาน

ควบคมุ

ขออนญุาต
จ าหนา่ยไ  ้า

ล าดบัข ัน้ตอน

ระบบเว็บไซตศ์นูยก์ลางการเผยแพร่
คูม่อืส าหรับประชาชน

Information Gateway

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

คูม่อืประชาชน

กรม....
กระทรวง....

ระบบแสดงคูม่อืส าหรบัประชาชน

“คูม่อืส าหรับประชาชน” บอกขัน้ตอน ระยะเวลา ตลอดจนรายละเอยีดอืน่ ๆ ในการรับการ
อนุมัตอินุญาต ท าใหส้ามารถแกปั้ญหาเรือ่งขอ้มลูภาครัฐไปไดบ้างสว่น เชน่

 ท าใหม้ีรายละเอียดขัน้ตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการ
ใหบ้รกิารของแตล่ะหน่วยงาน

 ระบบเว็บไซตศ์ูนยก์ลางการเผยแพร่คู่มอืส าหรับประชาชนชว่ยใหก้ารคน้หาขอ้มูลง่าย
ขึน้พอสมควร

 ขอ้มลูเป็นปัจจบุัน ขดัเจน และมคีวามถกูตอ้งมากขึน้

แตเ่นือ่งจากคูม่อืส าหรบัประชาชน เป็นขอ้มูลของแตล่ะหน่วยงาน และเป็นขอ้มูล
การใหบ้รกิารเฉพาะทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการอนุมตัอินุญาตเท่าน ัน้ ท าใหไ้ม่สามารถ
ตอบสนองตามความตอ้งการในมุมมองผูร้บับรกิารไดอ้ย่างเต็มประสทิธิภาพ 
โดยเฉพาะขอ้มลูบรกิารทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกนัหลายหนว่ยงาน

ขอ้มลูงานบรกิารทีไ่ดจ้ากคูม่อืส าหรับประชาชนใน พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ ท าใหข้อ้มลูบรกิารภาครัฐมคีวามชดัเจนขึน้ในระดับหนึง่ แต่
ยังไมส่ามารถตอบโจทยข์องธรุกจิ/ประชาชนไดท้ัง้หมด เนือ่งจากเป็นงานบรกิารเฉพาะในแตล่ะกรม แตใ่นมมุมองธรุกจิ/ประชาชน การขอ
อนุญาตตอ้งตดิตอ่หลายหน่วยงาน ดังนัน้ หากน าขอ้มลูมารอ้ยเรยีงในรูปแบบทีม่คีวามเชือ่มโยงกัน End-To-End ตามมมุมองของผูร้ับบรกิาร
ก็จะท าใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งยิง่

ขอ้มลูงานบรกิารภาครฐัทีช่ดัเจน



ตวัอยา่ง –
การเปิด
รา้นอาหาร

No Idea??? Information by Functions Integrated Information Transaction

0. As-Is 1. พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ
+ เว็บศนูยก์ลางเผยแพรคู่ม่อืฯ

2. Information One Stop 
Service

3. Business One Stop 
Service

ใบอนุญาต ??? 10 ใบ (ไลด่ทูลีะหน่วยงาน) 10 ใบ 8 ใบ

หน่วยงาน ???
7 หน่วย 

(ไลด่เูองตามคูม่อืของแตล่ะหน่วยงาน)
7 หน่วย

1 หน่วย 
(One Stop Service)

เอกสาร ???
50 เอกสาร 

(ไลด่เูองตามคูม่อืแตล่ะหน่วยงาน)
50 เอกสาร 10 เอกสาร

ระยะเวลา ???
3 เดอืน

(บวกรวมของแตล่ะหน่วยงานเอง)
3 เดอืน

Tracking ได ้(Manual)
1 เดอืน

Tracking ได ้ (Automate)

จดทะเบยีนจัดตัง้

ธรุกจิ

1.ขึน้ทะเบยีน

ประกนัสงัคมนายจา้ง

2.ขึน้ทะเบยีน

ผูป้ระกนัตนใหล้กูจา้ง

ขอบตัรประจ าตัวผู ้

เสยีภาษีอากร

1.ขออนุญาตจัดตัง้สถานที่

จ าหน่ายอาหารหรอื

สถานทีส่ะสมอาหาร1

2.ขออนุญาตตัง้สถานบรกิาร 

(กรณีสถานบนัเทงิ)

3.ขออนุญาตประกอบกจิการ

ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

4.ช าระภาษีป้าย

ตดิตอ่ 6 หนว่ยงาน อยา่งนอ้ย 12 ค าขอ และใบอนญุาต

จดทะเบยีน

เครือ่งหมายการคา้

ขออนุญาต

ขายสรุา
1 กรณีเกนิ 200 ตร.ม

ผูป้ระกอบการ

ส านกังาน
ประกนัสงัคม

กรมสรรพากร

กรมทรพัยส์นิ
ทางปญัญา

กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้

กรมสรรพสามติ

กทม.

15

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกคอืรากฐานส าคัญในการพัฒนายกระดับงานบรกิารภาครัฐ... โดยคู่มอืส าหรับประชาชนจะท าใหข้อ้มูลบรกิาร
ภาครัฐมคีวามชดัเจน ทัง้ขัน้ตอน ระยะเวลา คา่ธรรมเนยีม และอืน่ ๆ

ขอ้มลูบรกิารทีเ่ป็นไปตามมมุมองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
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ในระยะต่อไป และระยะยาว การบรกิาร/การอนุมัตอินุญาตของภาครัฐ ควรเป็นระบบธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(Online Transaction) เพือ่
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และลดการตดิตอ่ระหวา่งผูร้ับบรกิารกบัเจา้หนา้ที ่อนัจะท าใหก้ารทจุรติลดลง...

ยกระดบัจากขอ้มลูงานบรกิาร ไปสูธ่รุกรรมบรกิารของภาครฐั

ภาคธุรกจิ

ประชาชน

ออนไลน์

เคานเ์ตอร์
เซอรว์สิ

โทรศัพท์

หน่วยงาน

หน่วยงาน

..

..

..

Clients Access Chanel
Information/
Transaction

Departments

นกัทอ่งเทีย่ว

Business Citizen
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ยกระดบัจากขอ้มลูงานบรกิาร ไปสูธ่รุกรรมบรกิารของภาครฐั

ผูป้ระกอบการ

ระบบบรูณาการงานบรกิารธุรกจิ (Integrated Licensing Management System)

2. ขอรับการ

สง่เสรมิการ

ลงทนุ

บโีอไอ

3. ขอพจิารณา

รายงาน

ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม 

(EIA/EHIA)

อบต.
กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม

5. ขออนุญาต

ประกอบ

กจิการโรงงาน

13. แจง้

ประกอบ

กจิการโรงงาน

ส.ผ.

4. ขออนุญาต

กอ่สรา้ง

6. ขอ

ใบรับรองการ

กอ่สรา้งอาคาร

กรมประมง

11. ขอ

อนุญาต

ประกอบอาชพี

การประมง

12. จด

ทะเบยีนผู ้

ประกอบ

การประมง

9. ขอตัง้

โรงงานผลติ

อาหาร

10. ขอ

อนุญาต

ผลติภณัฑ์

อ.ย.

1. จดทะเบยีน

ธรุกจิ

กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้

หนา้จอส าหรบัผูป้ระกอบการ

หนา้จอส าหรบัเจา้หนา้ทีภ่าครฐั

การเชือ่มโยงขอ้มลูและเอกสารระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั (Cross Agency Integration for Business Data)

การไ  ้า
สว่นภมูภิาค

8. ขอใชไ้ฟฟ้า

ขัน้ตอนหลัก ขัน้ตอนอืน่ๆ ขึน้กับประเภทอตุสาหกรรมหมายเหตุ

การประปา
สว่นภมูภิาค

7. ขอใช ้

ประปา

หมายเหต:ุ กรณีโรงงานประเภทที ่3 ตัง้อยูใ่นในตา่งจังหวัด

ตวัอยา่งของการใหบ้รกิารบรูณาการงานบรกิารธรุกจิดา้นการลงทนุสูก่ารผลติ...
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1. ภาพรวมการบรูณาการการใหบ้รกิารภาครฐั

2. บรบิทของ พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกตอ่การพฒันาบรกิารอเิล็กทรอนกิสข์องหนว่ยงานรฐั

3. บทบาทของหนว่ยงานรฐัในการเตรยีมตวัการบรูณาการการใหบ้รกิารภาครฐั
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มาตรฐาน

และความม ัน่คงปลอดภยั

Change Management และ

การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจ
กฎหมายและกฎระเบยีบ

ซอ ตแ์วรแ์ละ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

การบรหิารโครงการ

TRANSFORMATION

การสนบัสนนุการขบัเคลือ่นด าเนนิการ
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อปุสรรค:

รปูแบบสมรรถนะในปจัจบุนัไมเ่พยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุการท างาน

ภายใตโ้ครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัในอนาคต

การท างานของ

หนว่ยงานภาครฐั

ในอนาคต

1) เพิม่ขดีความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยตีา่งๆ ในการท างาน 

2) เพิม่ความเขา้ใจในภาพรวมของเนือ้หางานบรกิารภาครัฐ 

3) เพิม่การท างานแบบบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง

4) เป็นการท างานแบบเชงิรกุโดยมลีกูคา้เป็นศนูยก์ลาง (Proactive Service Provider)

เพือ่รองรับการขบัเคลือ่นการยกระดบังานบรกิารภาครัฐในอนาคตทีม่กีารบรูณาการเชือ่มโยงขอ้มลูและกระบวนงานบรกิารภาครัฐ หน่วยงาน
รัฐตอ้งเตรยีมความพรอ้มดา้นสมรรถนะใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการท างานทีจ่ะเปลีย่นไปในอนาคต

การสนบัสนนุการด าเนนิการ - สมรรถนะขององคก์รและบคุลากร

ดา้นทกัษะ
(Skills)

ดา้นพ ตกิรรม
(Behaviors)

ดา้นความรู ้
(Knowledge)

ทกัษะ 
และ 

ความสามารถ

ความรู ้และความเขา้ใจ

ความสนใจ อดุมการณ์ 
และแรงจงูใจ

ลกัษณะบคุลกิภาพ

คณุลกัษณะสว่นบคุคล สมรรถนะขององคก์ร

สมรรถนะทางเทคนคิ (Functional/ 

Technical Competencies)

ทักษะและความสามารถทีจ่ าเป็นในการท างาน

สมรรถนะดา้นเนือ้หาความรู ้

(Content Competencies)

ความรูท้ีจ่ าเป็นในการท างาน

สมรรถนะเชงิพ ตกิรรม 

(Behavioral Competencies)

ลักษณะนสิยัสว่นบคุคลทีจ่ าเป็นในการท างาน

สอดคลอ้งกบั

สอดคลอ้งกบั

สอดคลอ้งกบั
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การฝึกอบรม (Training & Learning)

การวางแผนสูค่วามส าเร็จ 

(Succession/Development Planning)

การใหค้ าปรกึษาและค าแนะน า 

(Coaching & Mentoring)

ผลตอบแทนและรางวลั

(Rewards and Recognition)

การประเมนิผลงาน 

(Assessment)

การบรหิารผลการปฏบิตังิาน

(Performance Management)

การคดัเลอืกบคุลากร 

(Selection & Staffing)

 ก าหนดรปูแบบสมรรถนะทีเ่ป็นมาตรฐาน และ
ตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนส าหรับบคุลากรทกุระดบั 
เพือ่ใหห้ัวหนา้งานสามารถประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งเหมาะสมและยตุธิรรม

 จัดอันดับคะแนนโดยรวม (overall rating) 
เพือ่ใชป้ระเมนิผลงาน ก าหนดทศิทางใน
สายงาน ใหค้ าแนะน า และจัดฝึกอบรม
ใหแ้กบ่คุลากร

 ก าหนดกรอบแนวคดิทีเ่ป็นมาตรฐานส าหรับใช ้
อา้งองิรายละเอยีดของทักษะและขดีความสามารถ 
เพือ่เป็นแนวทางในการใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่
บคุลากรเกีย่วกับผลการปฏบิัตงิาน

 สรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากรปฏบิัตงิานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยใหผ้ลตอบแทนและรางวลั
ทีเ่หมาะสม รวมทัง้ตระหนักถงึความส าคญั
และคณุคา่ของผลการด าเนนิงานของบคุลากร

 สง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรทีโ่ดดเดน่ และ
ไดรั้บผลการประเมนิทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง

 จ าแนกและคัดเลอืกบคุลากรเขา้องคก์ร โดย
พจิารณาบนพืน้ฐานของผลการด าเนนิงาน และ
ระดับสมรรถนะ

 ก าหนดหลักสตูรการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรม
ทีค่วรม ีโดยพจิารณาจากผลการประเมนิ
สมรรถนะของบคุลากร

การเตรยีมพรอ้ม 
บรหิารสมรรถนะ

การวางแผนบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management) เชน่ การคัดเลอืกบคุลากร การจัดฝึกอบรม การบรหิารผล
การปฏบิัตงิาน การประเมนิผลงาน ฯลฯ ถอืเป็นสว่นส าคัญอกีประการหนึง่ ทีห่น่วยงานตอ้งเตรยีมพรอ้มใหท้ันต่อการยกระดับงานบรกิาร
ภาครัฐในอนาคต

การสนบัสนนุการด าเนนิการ - การบรหิารสมรรถนะของบคุลากร



Thank You!


