การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ
นางกิตติยา คัมภีร์
ที่ปรึกษาสานักงาน ก.พ.ร.

MAKE

SIMPLE BE MODERN
เม.ย. 60

กรอบการนาเสนอ

1

ความสาค ัญและความจาเป็นของการพ ัฒนาระบบราชการ

2

การข ับเคลือ
่ นระบบราชการสู ่ Government 4.0

3

แนวทางการพ ัฒนางานบริการภาคร ัฐเพือ
่ ภาคธุรกิจ : Biz Portal

4

่ เสริมประสท
ิ ธิภาพงานบริการภาคร ัฐตาม พ.ร.บ. อานวย
การสง
ความสะดวกฯ

ความสาค ัญและความจาเป็นของการพ ัฒนาระบบราชการ

นอกจากการปรับเปลีย
่ นจากภายใน ทงจากกรอบกฎหมาย
ั้
และกรอบนโยบายทีท
่ าให้หน่วยงาน
ภาครัฐต้องพฒ
ั นาและยกระดบ
ั คุณภาพการให้บริก ารไปแล้ว แรงกดด ันและความท้าทายจาก
ภายนอกยังเป็นอีกปั จจัยสาค ัญทีต
่ อ
้ งเร่ งการพฒ
ั นาให้เร็ วขึ้น
3

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาทเก
ี่ ยวข้
ี่
องก ับระบบงานบริการภาคร ัฐ
• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเป็ นหนึ่งในประเด็นหลัก

• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 2556 - 2561
่ วามเป็นเลิศ
• ยกระด ับองค์การสูค
• สร ้างความเป็ นเลิศในการให ้บริการประชาชน
• พัฒนาองค์การให ้มีขด
ี สมรรถนะสูง ทันสมั ย
ิ ธิภาพหารบริหารสน
ิ ทรั พย์ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด
• เพิม
่ ประสท
• การวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
• พ ัฒนาอย่า งยั่งยืน

• สง่ เสริมการบริหารกิจการบ ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ภาครั ฐ
ภาคเอกชน
• ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน
่ ากล
• ก้า วสูส
่ ระชาคมอาเซย
ี น
• สร ้างความพร ้อมเพือ
่ เข ้าสูป
7

่ ุคดิจิท ัล
ความสาค ัญและความจาเป็นของการพ ัฒนาการบริการภาคร ัฐสูย
ประเทศไทยอยูท
่ จ
ี่ ด
ุ ใดของการพ ัฒนา

Global Competitiveness by IMD

•

คะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย IMD อันดับของประเทศไทยมี
แนวโน ้มดีขน
ึ้ ยั งอยู่ ใน 30 ประเทศแรก นอกจากนีร้ ายงานยั งระบุว่าประเทศไทยยั งมีปัญหาการขาด
ิ ธิภาพภาครัฐของภาค.
ประสท

• ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) โดยธนาคารโลก ทาให ้เห็นว่าคะแนน DTF ของ
ไทยยั งไม่มแ
ี นวโน ้มจะเหนือกว่าคู่แข่งได ้และธนาคารโลกชใี้ ห ้เห็นว่า ยั งมีช่องว่างในการพั ฒนา
ในทุกๆ ด ้าน
• ระด ับการพ ัฒนาร ัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดย UNDP ชใี้ ห ้เห็นว่า ระดับการพั ฒนาของรัฐบาล
์ อ
้ าประเทศคู่แข่งอย่ างมาก และยั งต ้องการการพั ฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสม
ี ัตราการพั ฒนาทีช
่ ากว่
แบบ online service อีกด ้วย

2

Ease of Doing Business by World Bank

3

E-gov Development Index by UNDP
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Global Sustainable Development Report
้ าหมายการพัฒนาทีย
ปี 2558 สหประชาชาติ ได ้ประกาศใชเป้
่ ั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็ นเครื่อ งกาหนดทิศทางการพัฒนา
ทัง้ ของไทยและของโลกนั บจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบด ้วย 17 เป้ าหมาย ( Goal) 169 เป้ าประสงค์ ( Target)
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ สังคมและสงิ่ แวดล ้อมอย่างสมดุล อั นเป็ นสามเสาหลักของการพัฒนาทีย
่ ั่งยืน

6

Global Sustainable Development Report - 2016 edition
รายงาน SDGs Index and Dashboard 2016 (ประกาศเมื่อวั นที่ 20 กรกฎาคม 2559) ประเทศไทยได ้รั บการจัดให ้อยู่
ในอั นดับที่ 61 จากการวั ดสถานะความพร ้อมในการดาเนินงานด ้านการพัฒนาทีย
่ ั่งยืนของประเทศเพื่อ ให ้บรรลุเ ป้ าหมาย
การพัฒนาทีย
่ ั่งยืนทัง้ 17 ข ้อภายในปี 2030 ใน 149 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมประเด็นการพั ฒ นาด ้านเศรษฐกิจ สั ง คม
และสงิ่ แวดล ้อมอย่างสมดุล อั นเป็ นสามเสาหลักของการพัฒนาทีย
่ ั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ในยุคของ Digital Globalization เทคโนโลยีเป็ นอีกปั จจั ย ส าคั ญ หนึ่ ง ที่ช ่ว ยขั บ เคลื่อ นให ้เกิด การพั ฒ นา
อย่า งยั่ ง ยืน ซ ึ่ง UN ได ้ระบุช ี้ ใ ห ้เห็ น ถึง เทคโนโลยี ส าค ญ
ั ที่ จ ะ เกิด ขึ้น จน ถึง ปี 2030 (Crucial Emerging
Technologies for the SDGs until 2030)

Bio - tech

Digital - tech

Big Data
Technology

Internet of Things

Free and Open
source

Data Sharing
Technologies

Nano - tech

Neuro - tech

Green - tech

Other

5G Mobile Phones

3-D Printing and
Manufacturing

Cloud Computing
Platforms

Open Data
Technology

Massive Open
Online Courses

Micro - simulation

E - Distribution

System Combining
Radio

GIS and Remote
Sensing Data

Social Media
Technologies

Mobile Application

Pre - paid System of
Utility Use and
Automatic Meter

Digital Monitoring
Technologies

Digital Security
Technology

Opportunities Development, employment, manufacturing, agriculture, health, cities, finance, absolute “decoupling”, governance, participatio n, education,
and Outcomes
citizen science, environmental monitoring, resource efficiency, global data sharing, social networking and collaboration
Sources: UN Global Sustainable Development Report 2016 ,เอกสารประกอบการ Public Hearing (ร่าง) แผนการพัฒ นารัฐบาลด ิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
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ปัจจ ัยแห่งความเปลีย
่ นแปลง

ความตระหน ัก
ิ ธิพลเมือง
ถึงสท

ข้อจาก ัดด้าน
งบประมาณ
ของภาครัฐ

ความไร้
พรมแดน
ปัจจัยแห่ง
ความ
เปลีย
่ นแปลง

ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเปลีย
่ นแปลง
โครงสร้าง
ประชากร

การแข่งขน
ั
เพือ
่ ดึงดูด
การลงทุน
ทมา
ี่ : รวบรวมและสรุปจาก
-

Service Delivery Trend Outlook, The Government Summit Thought Leadership 2015 In collaboration with Deloitte

-

The road ahead for public service delivery, PwC

8

ต ัวอย่างบริบททีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป

Source : http://www.vertoanalytics.com/the-digital-mobile-consumer-a-day-in-the-life/
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การการพ ัฒนาระบบราชการและการบริการภาคร ัฐ

1

ความสาค ัญและความจาเป็นของการพ ัฒนาระบบราชการ

2

การข ับเคลือ
่ นระบบราชการสู ่ Government 4.0

3

แนวทางการพ ัฒนางานบริการภาคร ัฐเพือ
่ ภาคธุรกิจ : Biz Portal

4

่ เสริมประสท
ิ ธิภาพงานบริการภาคร ัฐตาม พ.ร.บ. อานวย
การสง
ความสะดวกฯ

Thailand 4.0 & Government 4.0
Thailand 1.0
เน้น ภาคเกษตร

Thailand 2.0 เน้น
ภาคอุตสาหกรรมเบา

Thailand 3.0 เน้น ภาค
อุตสาหกรรมหนักและการส่งออก

ประเทศรายได้ปานกลาง

ประเทศรายได้ตา่

ขับ เคลือ่ น 5 กลุม่ อุตสาหกรรม = รวมพลังประชารัฐ + Inclusive Government
1. Food, Agriculture & Bio-Tech
2. Health, Wellness&Bio-Med
3. Smart Devices, Robotics
& Mechatronics

4. Digital, IoT, Artificial
Intelligence &
Embedded Technology
5. Creative, Culture & High
Value Services

การปฏิรูปราชการสมัย ร.5

Government 1.0
Face to face -Based
 รัชกาลที่ 5 : เปลี่ยนระบบบริหาร
ราชการ ตั้งกระทรวง กรม ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
รัชกาลที่ 7 : ระบบข้าราชการพล
เรือนสมัยใหม่ เน้น merit system

มหาวิทยาลัย

ภาค เอกชน

ภาค การเงิน
เครือข่ายจาก ตปท.

สถาบัน วิจัย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.1 (2504)

Government 2.0
Paper-Based
 ระบบราชการเข้มแข็ง เป็นผู้นา
การพัฒนาประเทศ การบริหาร
 ราชการตามแนวทางของ Max
weber/Legal-Rational
- Legitimacy
- Hierarchy
- Rule - based
- Government - oriented
- Top - down approach
- Professionalism etc.

 Smarter government
 Better governance

Thailand 4.0 เน้น
ขับ เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม
ประเทศรายได้สูง

เป็นที่พึ่งของประชาชนและ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ :
Credible & Trusted
Government

Government 4.0

Sustainable
Intelligent Society

Transform
ระบบราชการ 4.0

Innovation-driven
การปฏิรูประบบราชการปี (2545)

Government 3.0
Electronics-Based

จากปี 2559 เป็นต้นไป

 การกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค Digital
 เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน : Open and
Connected Government ทั้งระหว่างภาครัฐ
ด้วยกันเองและภาคส่วนอื่น ๆ
 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง : Citizen Centric & Service - Oriented Government
 พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในลักษณะ
Smart and High Performance Government

 กระแส Democratization
และ NPM ทาให้เกิดแนวคิดเรื่อง
Good Governance
 การปฏิรูประบบราชการ
ปี 2545 มุ่งเน้น
- Results - based
- Citizen - centered
Critical Success Factor
- Value for money
- Work better and cost less
Better governance, Happier citizen
- Public participation etc.

Innovation

Digitalization
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Revolution of Thai Government

1.0
รัชกาลที่ 5 วางรากฐาน
ประเทศและจัดโครงสร ้างการ
บริหารราชการแผ่นดินตาม
แนวทางนานาอารยประเทศ
มีการเปลีย
่ นแปลง
ระบบกรมกองใหม่ และตัง้
กระทรวง กรม ให ้เหมาะสมกับ
เวลาและสถานการณ์แวดล ้อม
รัชกาลที่ 7 วางระบบ
ข ้าราชการพลเรือนสมั ยใหม่
เน ้นระบบคุณธรรม (merit
system)

2.0
ชว่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
เป็ นต ้นมา จนถึงยุครั ฐบาล
พลเอกชาติชาย ระบบราชการ
มีความเข ้มแข็งและเป็ นผู ้นา
การพัฒนาประเทศ การบริหาร
ราชการเป็ นไปตามแนวทาง
ิ ของ Max weber
คลาสสค
ว่าด ้วยความชอบธรรมทาง
การเมืองทีม
่ าจากเหตุผลและ
กฎหมาย (Legal-Rational
Legitimacy)
- Hierarchy
- Rule - based
- Government - oriented
- Top - down approach
- Professionalism
etc.

3.0
ปี 2540 ชว่ งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 เป็ นต ้นมา
วิกฤตต ้มยากุ ้ง กระแส
Democratization และ NPM
ทาให ้เกิดแนวคิดในเรื่อง
Good Governance
โดยการปฏิรูประบบราชการ
ปี 2545 มุ่งเน ้น
- Results - based
- Citizen - centered
- Value for money
- Work better and cost less
- Public participation
etc.

4.0
ยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ
่
ประโยชน์สข
ุ ของประชาชน
เพือ
่ รองรั บระบบราชการ
Thailand 4.0 ระบบราชการ
ต ้องปรั บเปลีย
่ นแนวคิดและ
วิธีทางานใหม่เพือ
่ พลิกโฉม
(Transform) ให ้สามารถเป็ น
ื่ ถือไว ้วางใจ และเป็ นที่
ทีเ่ ชอ
พึง่ ของประชาชนได ้อย่าง
แท ้จริง (Credible and
Trusted Government)
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การปฏิรูประบบราชการเพือ
่ รองร ับ Thailand 4.0
ภาคร ัฐหร ือระบบราชการจะต้องทางาน
โดย “ยึดหล ักธรรมาภิบาลเพือประโยชน์
่
สข
ุ ของประชาชน”
(Better Governance, Happier Citizens)

Government
4.0
2

3

การวางระบบและวิธีการทางานใหม่
โดยยึดคุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ในการบริหารงาน
ภาครั ฐหรือหลักบริการราชการแผ่นดินทีด
่ ี
ื่ มโยงกั น (Open
• ภาครั ฐทีเ่ ปิ ดกว ้างและเชอ
and Connected Government)

การปรับเปลีย
่ นวัฒนธรรมการทางานใหม่
โดยการสร ้างจิตสานึกและความรั บผิดชอบ
ื่ สัตย์สจุ ริต
ในการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ มุ่งเน ้นความซอ
และประโยชน์สว่ นรวม

• ภาครั ฐทีย
่ ึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางการ
บริการและเข ้าถงึ ความต ้องการในระดับ
ปั จเจก (Citizen - Centric and Service Oriented Government)
• ภาครั ฐอัจฉริย ะ (Smart and High
Performance Government)

1

การจ ัดระเบียบโครงสร้างใหม่
เพือ
่ สร ้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคสว่ นอื่น ๆ
ให ้เป็ นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ออกแบบโครงสร ้างภายในภาครั ฐเองให ้กระชับ
้
และไม่เกิดความซ้าซอน
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1

การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ เพือ่ สร ้างสมดุลและจั ด การความสั มพัน ธ์ร ะหว่า งกลไกภาครั ฐ

ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน
่ ๆ ให ้เป็ นไปอย่างเหมาะสม

่ ารเปิ ดกว ้างให ้กลไกหรือ ภาคสว่ นอื่น ๆ
โครงสร้า งต ้องเปลีย
่ นจากเดิมทีเ่ น ้นให ้ภาครั ฐหรือระบบราชการเป็ นกลไกหลักในการบริหารกิจการบ ้านเมืองไปสูก
่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได ้เข ้ามามีสว่ นร่วม เรียกว่า การบริหารบ้า นเมืองในรูปแบบประชารัฐ (Participatory State ที่มี
ในสังคม เชน
การจัดระเบียบความสั มพั นธ์ ในเช ิงโครงสร า้ งให ้สอดรั บกั บการท างานในแนวระนาบ (Horizontal Approach) มากกว่ าตามสายการบั งคั บบั ญชาในแนวดิ่ง
ื่ มโยงการทางานภายในภาครั ฐด ้วยกันเองให ้สอดรั บกั น (Joined-Up Government) ไม่ ว่ า จะเป็ นราชการบริ หาร
(Vertical Approach) รวมทัง้ เชอ
สว่ นกลาง สว่ นภูมิภาค และสว่ นท ้องถิน
่

การปร ับบทบาท ภารก ิจ และขนาดของภาคร ัฐ
ให้เหมาะสม (Rightsizing)

การบร ิหารก ิจการบ ้านเมือง
แบบร่วมมือก ันทุกภาคสว่ น
(Collaborative Governance)

ภาค
ทีส
่ าม

ภาคเอกชน

ภาคร ัฐ
ท้องถิ่น

แนวระนาบ
(Horizontal Governance)

ส่วนกลาง
ิ าค
ส่วนภูมภ

เอกชน

่
ส่วนท้อ งถิน

กาก ับดูแล
ส่งเสริมสน ับสนุน

ภาค

แนวดิง่ (Vertical Multi-Level Governance)

การเมือ ง - ระบบราชการ

ภาคประชาสงั คม
ชุมชน ประชาชน

แนวระนาบ
(Horizontal Governance)

โอนถ่ายภารกิจ
อ านาจหน้าที่
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2

การวางระบบและวิธก
ี ารทางานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พ ึงประสงค์ในการบริห ารงานภาครั ฐ

หรือหลักบริการราชการแผ่นดินที่ดี ให ้สามารถเป็ นที่ไววางใจ
้
และเป็ นที่พงของประชาชนได
ึ่
้อย่างแท ้จริง

ภาครัฐที่เปิ ดกว้า ง
และเชื่อมโยงก ัน
Open and
Connected
Government

การบริหารกิจการ
บ ้านเมืองทีด
่ ี
และประชารั ฐ
Good governance &
State of the people
ภาคร ัฐทีย
่ ด
ึ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การบริการและเข้าถึงความ
ต้องการในระด ับปัจเจก
Citizen-Centric
and ServiceOriented
Government

ภาครฐ
ั ต้องเป็นทีพ
่ งึ่
ของประชาชนและ
ื่ ถือไว้วางใจได้
เชอ
Credible & Trusted
Government

สุจริตธรรมและ
จริยธรรมภาครั ฐ
Public Integrity &
Ethics

ภาครัฐอ ัจฉริยะ

นวั ตกรรมทีม
่ ุ่งสูค่ วามเป็ นดิจท
ิ ัล

Smart and High
Performance
Government

Innovation (value-driven) &
Digitization
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ื่ มโยงก ัน)
Open and Connected Government (เปิ ดกว้างและเชอ

ื่ มโยงก ัน
เปิ ดกว้างและเชอ

• ทางานอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส บุคคลภายนอก
เข ้าถึงข ้อมูลได ้
• แบ่งปั นข ้อมูลระหว่างกัน สามารถตรวจสอบได ้
•

Open and
Connected
Government

เปิ ดกว ้างให ้ภาคสว่ นอืน
่ ๆ เข ้ามามีสว่ นร่วมและรั บ
โอนภารกิจไปดาเนินการแทนได ้

ื่ มโยงการทางานอย่างเป็ นเอกภาพและ
•เชอ
สอดคล ้องกัน
ั พันธ์เชงิ โครงสร ้างใหสอดรั
•จัดความสม
้
บกับการ
ทางานแนวระนาบในลักษณะเครือข่ายมากกว่าสาย
บังคับบัญชาในแนวดิง่
16

Open Government Partnership
ิ 75 ประเทศ ทัง้ รั ฐบาลและภาคประชาสงั คมจะท างานร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาและด าเนิ น การปฏิรู ป ให ้เป็ นรั ฐบาล เปิ ด มี
มีประเทศสมาชก
ั
วิสยทัศน์ คือ
“รั ฐบาลมีความโปร่งใส รั บผิดชอบและตอบสนองมากขึน
้ ต่อประชาชนของแต่ละประเทศ โดยมีเป้ าหมายสูงสุดของการปรั บปรุงคุณภาพของ
การกากับดูแล คุณภาพของการบริการทีป
่ ระชาชนได ้รั บ จะต ้องมีการเปลีย
่ นแปลงในบรรทัดฐานและวั ฒนธรรมองค์กร เพือ
่ ให ้มั่ นใจได ้ว่ามีการ
่
ื
ั
สอสาร หารือร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรมอย่างแท ้จริง และสร ้างความร่วมมือระหว่างรั ฐบาลและภาคประชาสงคมอย่างยั่งยืน

Global Open data index
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Open and Connected Government
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Open and Connected Government
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ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen -Centric Government)
“The reality of the public sector today is that
it is assessed by the efficiency of its service delivery.
No longer is the effectiveness of the public sector
measured by the revenue it generates or the
employment it provides...”
ิ ธิผลของภาคร ัฐ
"ความเป็นจริงของภาคร ัฐในว ันนี้ คือ ประสท
จะไม่ได้ว ัดจากรายได้หรืออ ัตราการจ้างงานอีกต่อไป แต่จะถูก

ิ ธิภาพการส่งมอบบริการให้ประชาชน"
ว ัดโดยประสท

R Chandrashekhar
President of NASSCOM
Former Secretary to the Indian Department of Information Technology
20

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen -Centric Government)

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

• ทางานเชงิ รุก มองไปข ้างหน ้า แก ้ไขปั ญหาและ
ตอบสนองความต ้องการของประชาชนโดยไม่ต ้อง
ร ้องขอก่อน

Citizen -Centric
and Government

้
• ใชประโยชน์
จากข ้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลใน
การจัดการบริการสาธารณะทีต
่ รงกับความต ้องการ
ของประชาชน
•

ื่ มโยงระหว่างภาครั ฐเพือ
เชอ
่ ให ้บริการไดอย่
้ าง
้ การ
เบ็ดเสร็ จในจุดเดียวและประชาชนสามารถใชบริ
่ งทาง เชน
่
ภาครั ฐได ้ตลอดเวลา ผ่านหลากหลายชอ
ติดต่อด ้วยตนเอง Smart Phone, Website

21

Citizen -Centric and Service - Oriented Government
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DubaiNow
ภาครฐ
ั ได้เปิ ด Customer Experience Lab เพือ
่ ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบบริการทีต
่ อ
้ งการได้

Concept

DubaiNow

Prototype
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2. Best Practice

Seamless Government

UAE

DubaiNow
Smart App

DubaiNow ท ำให้ ป ระชำชนดูไ บสำมำรถขอรั บ
บริ กำรต่ ำงๆ ของภำครั ฐ UAE ได้ม ำกถึง 50
บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคชั่นเดียวบนอุป กรณ์ส่ว นตัว
เช่น จ่ำยภำษี จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค เรียกดูข้อมูล
ที่จำเป็นต่ำงๆ ฯลฯ ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลำ
ในกำรเดินทำงติดต่อรำชกำรเป็นอย่ำงยิ่ง
24

ึ ษา Estonia
3. e-Government: กรณีศก
่ ั (Bitnation)
การดาเนินงาน E-Residency ทีเ่ รมในปี
ิ่
2015 โดยจ ับมือก ับบร ิษ ัทบ ิตเนชน
e-Residency เป็นประเทศแรกในโลก ที่เปิ ดให ้ทุกคนในโลกสมัครเป็ น “พลเมืองดิจท
ิ ัล” ของเอสโทเนีย โดยไม่
้
ึ่
ต ้องมีที่อยู่ในเอสโทเนีย ก็สามารถทาธุรกรรมออนไลน์ผ่านไดแบบไร
้
้ขีดจากัด ผ่านการใช Smart
ID card ซงจะปรากฏ
ึ่ ง้ หมดนี้เพือ
เลข authentication ระบตัวตน ลายเซ็นอิเล็ กทรอนิกส์ เอกสารดิจต
ิ ัลยืนยันตัวบุคคล การเข ้ารหัส ซงทั
่ ความ
ื่ มัน
้
เชอ
่ ในความปลอดภัยในการเข ้ารับบริการออนไลน์ของผู ้ใชจากทุ
กมุมโลก
e-Residents can:
1. Digitally sign documents and contracts
2. Verify the authenticity of signed documents
3. Encrypt and transmit documents securely
4. Establish an Estonian company online.
5. Administer the company from anywhere in the world.
6. Conduct e-banking and remote money transfers. Establishing
an Estonian bank account currently requires one in-person
meeting at the bank. E-residents are not guaranteed bank
accounts and may establish them at the sole discretion of our
banking partners.
7. Access online payment service providers
8. Declare Estonian taxes online. e-Residency does not
automatically establish tax residency. To learn about taxation
and to avoid double taxation please consult a tax professional.

Smart ID card

The idea of a country without borders
Reference: https://e-estonia.com/e-residents/about/
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มีขด
ี สมรรถนะสูงและท ันสม ัย (Smart and High Performance Government)

มีขด
ี สมรรถนะสูงและท ันสม ัย
• ทางานอย่างเตรียมการณ์ไว ้ล่วงหน ้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการ์ทันต่อเวลา

Smart and High
Performance
Government

• สร ้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริม
่ และประยุกต์องค์ความรู ้เข ้า
้
มาใชในการตอบโต
้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่า ง
ฉับพลัน
• เป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข ้าสู่สภาพความ
เป็ นสานักงานสมัยใหม่
• ทาให ้ข ้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบต
ั ริ าชการและ
ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
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Smart and High Performance Government
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Smart and High Performance Government
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การการพ ัฒนาระบบราชการและการบริการภาคร ัฐ

1

ความสาค ัญและความจาเป็นของการพ ัฒนาระบบราชการ

2

การข ับเคลือ
่ นระบบราชการสู ่ Government 4.0

3

แนวทางการพ ัฒนางานบริการภาคร ัฐเพือ
่ ภาคธุรกิจ : Biz Portal

4

่ เสริมประสท
ิ ธิภาพงานบริการภาคร ัฐตาม พ.ร.บ. อานวย
การสง
ความสะดวกฯ

ั ัศน์ในระยะยาวของการบูรณาการและยกระด ับงานบริการภาคร ัฐ
วิสยท
ื่ มโยงข ้อมูลภาครัฐทัง้ ระบบเข ้าด ้วยกัน
วิสัยทัศน์ของการอานวยความสะดวกในการรับบริการของภาครัฐในระยะยาว คือ การเชอ
่ งทางบริการที่ยืดหยุ่นหลากหลาย
เพือ
่ การให ้บริการทีเ่ บ็ ดเสร็ จ รวดเร็ ว และโปร่งใส และมีชอ

Citizen

เด็กแรกเกิดปฐมวัย

เด็กน ักเรียน

วัยทางาน

ผู ้สูงอายุ

ประชาชนสามารถรับบริการทุ กอย่างโดยใชเ้ ลขบ ัตรประชาชน 13 หลัก

In Person
ื่ มโยง
เชอ
ข ้อมูล

By Phone

Online

The Citizen - Centric Government

In Person
Business

ึ ษา
วัยรุน
่ น ักศก

By Phone

Online

ภาคเอกชนสามารถรับบริการทุ กอย่างโดยใชเ้ ลขทะเบียนนิตบ
ิ ุคคล 13 หลัก

วางแผนธุ รกิจ

เริม
่ ต้นธุ รกิจ

ขยายธุ รกิจ

ดาเนินธุ รกิจ

เลิกกิจการ
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ปัญหาของภาคธุรกิจในการติดต่อก ับภาคร ัฐ ตลอดวงจรธุรกิจ
่ เดียวกับภาคธุรกิจที่ต ้องติดต่อหน่วยงานราชการหลายแห่ง และการขอใบอนุ ญ าตส่ ว นใหญ่ ข าดความช ัด เจนในด ้าน
...เชน
ระยะเวลาและกรอบการพิจารณา...
วางแผนธุรกิจ

เริม
่ ต้น ธุรกิจ

ขยายธุรกิจ

ผู ้ประกอบการต ้องติดต่อ หลายหน่วยงานเพื่อจดทะเบียนธุรกิจและขอ
้
้
ใบอนุญาตต่างๆ ซงึ่ แต่ละกระบวนการใชเวลานาน
ใชเอกสารมาก
และ
ั
ขาดความชดเจนเกี
ย่ วกับระยะเวลาและกรอบการพิจารณา
ติดต่อ

ผูป
้ ระกอบการ

กรมพ ัฒนา
ธุ รกิจ
การค้า

ื
จดทะเบียนหนั งส อ
บริคณห์ส นธิ
จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท
ี ภาษี
ขอเลขประจาตัวผู ้เส ย
ขน
ึ้ ทะเบียนนายจ ้าง

สาน ักงาน
เขต อบต.

สผ.

สอจ./กรอ.

ขอใบอนุญาตก่อสร ้าง
อาคาร

ดาเนิน ธุรกิจ

ผู ้สง่ ออกต ้องติดต่อหลายหน่วยงานเพือ่ ขอใบอนุญาตต่างๆ
และต้อ งใชเ้ อกสารมาก แม ้ว่าจะมีการสง่ ข ้อมูลผ่านระบบ NSW แล ้ว
ติดต่อ

ผู ้สง่ ออก

เลิก กิจการ

ระบบของผูใ้ ห้บริการคียใ์ บขน
ิ ค ้าขาเข ้า
1.ใบขนสน
ิ ค ้าขาออก
2.ใบขนสน

ระบบของกรมประมง
1. หนังสืออนุญาตให ้นา
2. ใบอนุญาตนาสัตว์/ ซากสัตว์
ั ว์น้าเข ้ามาในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร
สต
ั
ระบบของกรมปศุสตว์
ิ ค ้าการเกษตร
1. ใบอนุญาตการนาเข ้าส่งออก 2. ใบรับ รองสน

สัตว์/ ซากสัตว์ (ร.6/ร.9)

ขออนุมัตริ ายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สงิ่ แวดล ้อม (EIA)

3.ข ้อมูลการแจ ้งหรือหักเงิน
ี น
ิ ค ้า
4.ข ้อมูลรายงานบัญชส

(Health Certificate)

ระบบของกรมการค้าต่างประเทศ

1. ลงทะเบียนผูประกอบการ
้
ิ ค ้า
2. ใบรับ รองแหล่งกาเนิดสน

ิ ค ้า
การส่งออก-นาเข ้าสน
ทั่วไป

3. ใบอนุญาตและรับ รอง

ขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการ

ระบบของหน่วยงานอ น
ื่ ๆ
1. ใบแจ ้งข ้อเท็จจริงนาเข ้า
ส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./

อก.6)
2. ใบอนุญาตอื่น ๆ
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การจ ัดอ ันด ับ Ease of Doing Business (EoDB)
ึ ษาเพือ
รายงาน Doing Business คือ รายงานผลการศก
่ จัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข ้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก โดยธนาคารโลก “มุง่ เน ้นการสารวจการประกอบธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเมืองที่ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของประเทศ”
เกณฑ ์การพิจารณา
พิจารณา 4 องค์ประกอบสาคัญทีเ่ กีย
่ วกับการดาเนินธุรกิจ
โดยมีตัวชวี้ ั ดในการสารวจ 10 ด ้าน ตามวงจรธุรกิจ
ตัง้ แต่การเริ่มต ้นธุรกิจจนถึงการปิ ดกิจการ

Efficiency &
Quality

ึ
ขอบเขตการศกษา
ึ ษาเกีย
ศก
่ วกั บ ขั ้น ตอนและ
ร ะ ย ะ เ ว ล า กา ร ใ ห บ
้ ริ กา ร
กา ร อ าน ว ย คว า ม สะ ด ว ก
ต ้น ทุ น ค่ า ใ ช ้จ ่ า ย แ ล ะ
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่า ง ๆ
ของรั ฐว่ ามี ส ่ว น สนั บสนุ น
หรือเป็ นอุปสรรคต่อ
การดาเนินธุรกิจอย่างไร

ประโยชน์ทรี่ ัฐบาลจะได้ร ับจากการใชวิ้ ธก
ี ารว ัดของ
รายงาน Doing Business
้ ลการจ ัดอันด ับปร ับปรุง
1. จะทาให้ทราบว่าจะใชผ
บรรยากาศให้เอื้อ อานวยต่อการประกอบธุรกิจ
2. จะทาให้ได้เรียนรูแ
้ นวทางปฏิบ ัติทด
ี่ ข
ี องประเทศอืน
่

3. กระตุน
้ ให้เกิดการ Reform และผลักด ันโครงการ
ั
ปร ับปรุงบริการอย่างชดเจน
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ผลการจัดอันดับ Doing Business 2017 : 50 อันดับแรกของโลก
ประเทศไทยในปี 2017 อยู่ในอันดับที่ 9 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของอาเซียน

50 ประเทศแรกของโลกที่ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
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ผลการจัดอันดับ Doing Business 2017 ของประเทศไทยรายด้ าน
ผลการดาเนินงานของไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในอันดับที่ 1 รายด้าน ด้านที่อยู่ในกลุ่มที่มีผลการดาเนินการ
ใกล้เคียงกับ World Best ได้แก่ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และด้านการค้าระหว่างประเทศ
สาหรับด้านที่มีระยะห่างมากที่สุด คือ ด้านการได้รับสินเชื่อ

ตัวชี้วัด
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (อันดับ 42)
ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (อันดับ 78)
ด้านการค้าระหว่างประเทศ (อันดับ 56)
ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (อันดับ 37)
ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน (อันดับ 27)

ค่าคะแนน DTF
ประเทศไทย
75.65
87.01
84.10
83.22
66.67

ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (อันดับ 23)
ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (อันดับ 51)
ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (อันดับ 68)
ด้านการชาระภาษี (อันดับ 109)

77.08
64.54
68.34
68.68

ด้านการได้รับสินเชื่อ (อันดับ 82)

50.00

ประเทศ World Best
ระยะห่าง
87.40
นิวซีแลนด์
11.75 ระยะห่ำงน้อย
99.96
นิวซีแลนด์
12.95
100.00
ออสเตรีย *
15.9
99.88
เกาหลีใต้
16.66
83.33
นิวซีแลนด์/
16.66
สิงคโปร์
93.89
ฟินแลนด์
16.81
84.15
เกาหลีใต้
19.61
94.46
นิวซีแลนด์
26.12
99.44
การ์ต้า/สหรัฐ
30.76
อาหรับเอมิเรตส์
100.00
นิวซีแลนด์
50

ระยะห่ำงมำก

* เพิ่มเติมประเทศที่ได้ รับค่ าคะแนน DTF สู งที่สุด ได้ แก่ เบลเยียม, โครเอเชีย, สาธารณรั ฐเช็ก, เดนมาร์ ก, ฝรั่ งเศส, ฮังการี และอิ34ตาลี

ผังขั้นตอนการดาเนินธุรกิจ Doing Business 2016
เริ่มต้นธุรกิจ
1. การเริ่มต้น
ธุรกิจ 96 (14)

2. การขออนุญ าต
ก่อสร้าง (39) (15)
27.5 (4) วัน
103 (79) วัน

DTF

85.07

(95.34)

1. จองชื่อ

3. การขอใช้
4. การจดทะเบียน
5. การได้รับ
ไฟฟ้า (11) (6)
ทรัพ ย์สิน (57) (17) สิน เชื่อ (97) (28)
37 (31) วัน ค่าใช้จ่าย 6.3% (2.9%)

DTF 75.64 (81.1) DTF 90.50 (93.34)

1.ยื่นคำร้อง
ขอติดตั้งไฟฟ้ำ
(12) (9)

1.ยื่นคำขอ
อนุญำต (1) (2)

นิติบุค คล
online(0.5)(0.5)

2. รับกำรตรวจ
ก่อนอนุมัติ(1)(2)
3. รับใบอนุญำต
ก่อสร้ำง (30) (30)

2. ชำระเงิน
ค่ำหุ้น (1) 

4.แจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำน (1) 

3. จัดทำ
ตรำยำง (4) 

5.สุ่มตรวจ 1 (1)
6.สุ่มตรวจ 2(1)

4.จดทะเบียน
ธุรกิจ (1) (1-2)
ยื่นข้อบังคับ
กำรท ำงำน (21)


7.สุ่มตรวจ 3(1)
8.สุ่มตรวจ 4(1)

New
New

3. ตรวจสอบ
กำรเดิน
สำยไฟฟ้ำ (2)(2)

2.จดทะเบียน
ทรัพย์สิน (1)
(1)

New

10.สุ่มตรวจ 6(1) 

New

ดัชนีควำม
7
น่ ำเชื่อถือและควำม
โปร่ งใสของภำษี(8)

11.สุ่มตรวจ 7(1) 
12. ขอติดตั้ง
ประปำ (1) (2) New
13. ตรวจกำรติดตั้ง
น้ำประปำ (1) (1) New
14. ยื่นและอนุมัติ
New
บ ำบัดน้ำเสีย (30) (12)

6.. จดทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(1)  New

New

กฟน.

15. อนุมัติติดตั้ง
น้ำประปำ (10) (11)
16. ตรวจสอบครั้ง
สุดท้ำย (1) (1) New
17. รับ รองกำรใช้
อำคำร (30) (1)

กสร./พค./สพ

New 11

กฎ ก่อน ระหว่ำ ง หลัง ประกัน ผู้ ตรวจ
1/1

2/3

3/3

1/2

ค่าใช้จ่าย
กำรจดทะเบียน
ทรัพย์สิน
ร้อยละ 6.3 (2.9)
(ค่าธรรมเนียมกำร
โอนทรัพย์สิน ร้อย
ละ 2 (SGD 68.30
ประมาณ1,750
บำท)
ภำษีเงินได้นิติ
บุคลล ร้อยละ 1.0

และภำษีธุรกิจ
เฉพำะ 3.3) 
ดัชนีกำรวัด 13.5
คุ ณภำพกำรบริห0ำร
ทรัพ ย์สนิ (30) New

ดัชนีกำรควบคุ มคุ ณภำพอำคำร ( 15)
2/2

1. ขอหนังสือ
สำคัญ (1) (3)
2.จดทะเบียน
ทรัพย์สิน (1)
(1)

4. ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้ำ (7) (4)

New

DTF 71.33 (85.66)

2. เชื่อมต่อ
ไฟฟ้ำภำยนอก
(18) (18)

New

9.สุ่มตรวจ 5(1) 

5. ชำระเงิน
ค่ำจดทะเบียน
(1)  New

เลิกธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจ

สอบ2/4

กทม./กปน./กฟน/.
สี ดำ : ข้อมู ลประเทศไทย
: สิ่ งที่ทำได้ดี

ควำมนำ่ เชิ่อถือของข้ อมู ล
ที่ดิ น 1/8
ควำมครอบคลุมพืน้ ที่ 4/8
ควำมโปร่ ง ใส 3/6
แก้ปัญหำข้ อพิพำท

5.5 /8

6. การคุ้มครอง
ผู้ลงทุน (36) (4)

7. การชาระภาษี
(70) (31)

DTF 45.0 (70.0)
DTF 63.33 (78.33)DTF 77.7
DTF 45.0 (70.0)
(84.31)

ดัชนีควำม
แข็งแกร่ง
ของสิทธิทำง
กฎหมำย
(3 (7) คะแนน)
เต็ม 12

ดัชนีควำมลึก
ของข้อมูลเครดิต
(6 (7) คะแนน)
เต็ม 8
%ควำม
ครอบคลุมของ
กำรจดทะเบียน
สินเชื่อภำครัฐ
(0.0%) (57.0%)
%ควำม
ครอบคลุมของ
เครดิตบูโร
(60.20%)
(77.10%)

ดัชนีควำม
แข็งแกร่งในกำร
คุ้มครองสิทธิ
นักลงทุนเสียงข้ำง
น้อย 6.3 (7.8)/10
ดัชนีด้ำน
กฎระเบียบ
ประโยชน์ทับซ้อน
7.7 (8.7) /10
ดัชนีกำร
เปิดเผยข้อมูล
10 (10) / 10
ดัชนีควำม
น่ำเชื่อถือของ
director
7 (9) /10

ดัชนีควำม
สะดวกในกำรฟ้อง
คดีของผู้ถือหุ้น
6 (7) / 10
ดัชนีธรรมำภิบ ำล

ของผู้ถือหุ้น
5 (7) / 10
ดัชนีสิท ธิของ
ผู้ถือหุ้น 5 (6)
ดัช นีควำมเป็น
เจ้ำของและกำร
ควบคุมกิจกำร 6(8)/10

ภาษีเงิน ได้
นิตบิ ุคคล
1 ครัง้ 160 (26)
ชม.
เงิน สมทบ
ประกัน สังคม
12 ครัง้ 48 (62)
ชม.
ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
ภาษีโรงเรือน
และที่ดนิ
ภาษีการโอน
ทรัพย์สนิ
ภาษีน า้ มัน
ภาษีโฆษณา
กองทุน เงิน
ทดแทน
ภาษีรถ
ภาษีมูลค่า
เพิ่ม (VAT)
1 ครัง้ 56 ชม.
ภาษีจาก
การจ่า ยเงิน
โดยใช้ เช็ค
ภาษี
ดอกเบีย้

: สิ่ งที่มีโอกำสปรับปรุง สี น้ ำเงิน : ข้อมู ลประเทศมำเลเซีย

กลต./ พค.
สี แดง : ข้อมู ลสิ งคโปร์

I 56 (37) ชม 440 (150) วัน

การส่งออก

ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบเอกสำร
(11) (4) ชม.
ระยะเวลำในกำร
ขนถ่ำยสินค้ำข้ำม
แดน(51) (37) ชม.
ระยะเวลำในกำร
ขนถ่ำยสินค้ำภำยใน
(2) (1) ชม.
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ตรวจสอบเอกสำร
(97) (37) USD
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ขนถ่ำยข้ำมแดน
(233) (335) USD
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ขนถ่ำยภำยใน
(147) (212) USD

การน าเข้า

สปส./สพ.

ดัชนีควำม
โปร่งใสของกิจกำร
4 (7) /10

พค./ทด.

9. การบังคับให้
10. การแก้ปัญ หาการ
เป็นไปตามข้อตกลง
ล้มละลาย (49) (27)
(57)
(1)
E
64
(18)
ชม/
DTF 62.69
84.10 -

22 (13) รายการDTF
264 (118) ชม. 89.35

/10

สศค.

8. การค้าระหว่าง
ประเทศ (56) (41)

ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบเอกสำร
(4) (1) ชม.
ระยะเวลำในกำร
ขนถ่ำยสินค้ำข้ำม
แดน(50) (35) ชม.
ระยะเวลำในกำร
ขนถ่ำยสินค้ำภำยใน
(2) (1) ชม.
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ตรวจสอบเอกสำร
(43) (37) USD
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ขนถ่ำยข้ำมแดน
(233) (220) USD
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ขนถ่ำยภำยใน
(147) (214) USD

กศก./กำรท่ำเรือ
 : สิ่ งที่ตปท.ไม่มี

84.91

1. กำรยื่น
ฟ้องคดี
(60) (6) วัน

2. พิจ ำรณำคดี
(260) (118) วัน
3. กำรบังคับ
คดี (120) (26)
วัน
ดัชนีคุณภำพของ 6.5
กระบวนกำร
(15.5)
New
พิกระบวนกำรศำล
จำรณำ (18)
3/5

Case
Management
1/6

คดีท ำงอิ เล็ ก ทรอน ิก ส์
0/4

กำรไกล่ เกลี่ ย
2.5/3

กบค./
สนง. ศำลยุติธรรม

DTF 45.0 (70.0)

ระยะเวลำ
(2.7 (0.8) ปี)
ค่ำใช้จ ่ำย
(ร้อยละ36 (3.0)
ของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์)
อัตรำเงิน
ที่ได้คืน (42.50)
(89.70) เซนต์ต่อ
ดอลลำร์)
11.5
ดัชนีควำม
แข็งแกร่ งของกรอบ
กำรทำงำนของ
กฎหมำยล้มละลำย
( 16) (8.50)

กระบวนกำรกำร
พิจ ำรณำคดี 2/3
กำรจั ดกำรสิ น ทรั พย์ของ
ลู ก หน ี้ 4/6
กำรฟื้ นฟู กิ จ กำร
2.5/3

กำรมีส่วนร่ วมของ
เจ้ ำหน ี้ 3/4

กบค./
สนง. ศำลยุติธรรม
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ผล Ease of Doing Business (EoDB) และโอกาสในการพ ัฒนา
เริม
่ ต้นธุ รกิจ
1. การ
เริม
่ ต้น
ธุรกิจ

2. การขอ
อนุญาต
ก่อ สร้าง

3. การ
ขอใช ้
ไฟฟ้า

เลิกธุ รกิจ

ดาเนินธุ รกิจ
4. การจด
ทะเบียน
ทร ัพย์สิน

5. การ
ได้ร ับ
ื่
สินเชอ

6. การ
คุม
้ ครอง
ผูล
้ งทุน

7. การ
ชาระ
ภาษี

8.
การค้า
ระหว่าง
ประเทศ

9. การบ ังค ับ 10. การ
ให้เป็นไป
แก้ปัญหา
ตามข้อ ตกลง การล้มละลาย

ดาเนินการแล ้วโดย ม.44

1. ขัน
้ ตอนการจัดทาตรายาง
2. ระยะเวลาการพิจารณาอนุ มัต ิ
ข ้อบังคับในการทางาน

1. การสุ่มตรวจระหว่างก่อสร ้างอาคาร
ี
2. ระยะเวลาการขอติดตัง้ ระบบบาบัดน้ าเส ย
ประปา
้
3. ระยะเวลาการขอรับรองการเปิ ดใชอาคาร

1. ระยะเวลาในการยืน
่ คาร ้องขอติดตัง้ ไฟฟ้ า
ื่ มต่อไฟฟ้ าภายนอก
2. ระยะเวลาในการเชอ

ิ
1. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทรัพย์ส น
2. ดัชนีคุณภาพของการบริหารทีด
่ น
ิ (0-30)

1. เครดิตบูโรไม่ได ้จัดเก็บและเผยแพร่ข ้อมูลผู ้ค ้าปลีก
และข ้อมูลจากบริษัทผู ้ให ้บริการสาธารณู ปโภค
2. ไม่มก
ี ารให ้บริการคะแนนเครดิตบูโรโดยหน่ วยงาน
ของภาครัฐ
ิ ธิของผู ้ถือหุ ้นต่อการฟ้ องร ้องให ้
1. ส ท
ผู ้บริหารรับผิด
ิ ธิตรวจสอบเอกสาร
2. จานวนผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิของโจทก์ในการร ้องขอเอกสารจาก
3. ส ท
จาเลย โดยไม่ต ้องเฉพาะเจาะจง
ิ ธิในการเรียกประชุมวิส ามัญผู ้ถือหุ ้น
4. ส ท
เพือ
่ เรียกเพิม
่ ทุน

1. จานวนครัง้ และวิธีการในการจ่ายเงินสมทบ
ประกันส ังคม
2. จานวนประเภทภาษีและจานวนครัง้ ทีต
่ ้องจ่ายภาษีรวม
3. จานวนชั่วโมงในการเตรียมการจนกระทั่งชาระภาษี

1. ระยะเวลาใน
กระบวนการบังคับให ้
เป็ นไปตามข ้อตกลง
(การยืน
่ คาร ้อง การ
พิจารณาคดี และการ
บังคับคดี)
2. การดาเนินกระบวนการ
้
โดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จานวนวัน ทีเ่ จ ้าหนีร้ อ
ในการได ้รับเงิน กู ้ค น
ื
ิ
2. การจัดการทรัพย์ส น
ของลูกหนี้
3. อัตราเงิน ทีเ่ จ ้าหนี้ได ้ค น
ื

ิ ค ้า
1. ระยะเวลาการนาเข ้าและส ่งออกส น
้
่งออกส น
ิ ค ้า
2. จานวนเอกสารทีใ่ ชในการนาเขาและส
้

36

1. แนวทางการปรับปรุงด้านการเริ่มต้นธุรกิจคือการลดขั้นตอนและระยะเวลาผ่าน
การขยายการให้บริการของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (BizPortal)

1. ยกเลิกข้อกาหนดให้บริษัทส่ง
ข้อบังคับการทางาน
2. ลดหรือยกเลิกทุนจดทะเบียนขั้นต่า
3 .ยกเลิกการประทับตรายาง
3 นาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

การดาเนินงาน
1. ออกมาตรา 44 แก้ไขกฏหมายยกเลิกการส่งข้อบังคับ และตรายางแล้ว
2. พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการธุรกิจ (BizPortal) ให้เป็นช่องทางเพื่อขยาย
การให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระของผู้ประกอบการ
(ลดขั้นตอนและระยะเวลา)

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อลดระยะเวลาในการดาเนินการ

2. แนวทางการปรับปรุงด้านการขออนุญาตก่อสร้างคือการลดขั้นตอน เพิ่มการควบคุม
คุณภาพการก่อสร้างและเพิ่มความรับผิดชอบในกรณีการก่อสร้างมีปัญหา

ปรับปรุงกฎระเบียบ กทม. เกี่ยวกับการขออนุญาตและ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารโดยวิธีการตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง

การดาเนินงาน
แก้ระเบียบแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 60

โครงการแยกประเภทของอาคารตามความเสี่ยงและ
สถานที่ตั้งเพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินการ

3. แนวทางการปรับปรุงด้านการขอใช้ไฟฟ้าคือการทาขั้นตอนคู่ขนาน การแก้ปัญหา
ไฟฟ้าดับและการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการ (Application)

1. ปรับปรุงขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้าโดยติดตั้งมิเตอร์คู่ขนาน
พร้อมกับงานภายนอกอื่นๆ
2. กระตุ้นให้มีการใช้ online application portal

การดาเนินงาน
1-2 ได้ดาเนินการแล้ว

โครงการพัฒนา Application เพื่อสื่อสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ

ึ ษา ออกแบบ และการดาเนินงานปัจจุบ ัน (ต่อ)
3.3 ผลการศก
ื่ มโยงข ้อมู ล ระหว่ า งหน่ วยงาน
ระบบบูรณาการงานบริการข ้ามหน่ วยงาน เพือ
่ ให ้ผู ้ประกอบการสามารถลงทะเบียนขอจัดตัง้ ธุ รกิจผ่านช่องทางเดียว โดยการเชอ
้
้
ทัง้ ภาครัฐแบบครบวงจร และให ้หน่ วยงานสามารถบริหารจัด การข ้อมูล เอกสาร หลักฐานได ้ผ่านระบบ ลดการใชกระดาษและเอกสารที
ซ
่ ้าซอน

ต ัวอย่างกรณีผู้ประกอบการต้องการขอจ ัดตงธุ
ั้ รกิจ
ระบบบูรณาการงาน
บริการ
ข้ามหน่วยงาน
Integrated
Government Services

ื่ นิตบ
จองชอ
ิ ุคคล

กรมพ ัฒนาธุรกิจ
การค้า
1. จองช ื่อนิต ิ
บุคคล

จดทะเบียน
ื บริคณห ์
หน ังสอ
สนธิ

จดทะเบียนธุรกิจ

ขอขนทะเบี
ึ้
ยน
นายจ ้าง/ยืน
่
ข ้อบ ังค ับการ
ทางาน

กรมพ ัฒนาธุรกิจ
การค้า

กรมพ ัฒนาธุรกิจ
การค้า

สาน ักงาน
ั
ประก ันสงคม

2. จดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธ ิ

3. ยื่นจดทะเบียน
ธุรกิจ

5.1 ขอขึน
้ ทะเบียน
นายจ ้าง

ขอ
อนุญาต
ก่อ สร้าง
กรุง เทพ
มหานคร

กรมสว ัสดิการและ
คุม
้ ครองแรงงาน

ขอใช ้
ไฟฟ้ า
การไฟฟ้า
นครหลวง

ขอนา้ ประปา
การประปา
นครหลวง

ระยะที่ 2

5.2 ยื่นข ้อบังคับ
การท างาน

E-Registration: พ.ค..60

(กรณีมีลูก จางเกิ
้
น 10 คน)

ระบบบูรณาการงานบริการธุรกิจ (Biz Portal)

(ด าเนิน การแล ้ ว)

(อยู่ระหว่างด าเนิน การ)

ผู ้ประกอบการ

• Automization
• Online
• One stop service

เข้าระบบกลางเพียง 1 ระบบ
เพือ
่ ดาเนินการขอจ ัดตงธุ
ั้ รกิจ
ในประเทศไทย
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การการพ ัฒนาระบบราชการและการบริการภาคร ัฐ

1

ความสาค ัญและความจาเป็นของการพ ัฒนาระบบราชการ

2

การข ับเคลือ
่ นระบบราชการสู ่ Government 4.0

3

แนวทางการพ ัฒนางานบริการภาคร ัฐเพือ
่ ภาคธุรกิจ : Biz Portal

4

่ เสริมประสท
ิ ธิภาพงานบริการภาคร ัฐตาม พ.ร.บ. อานวย
การสง
ความสะดวกฯ

พระราชบ ัญญัตก
ิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558
เจตนารมณ์
“ปั จจุบันมีกฎหมายว่าด ้วยการอนุญาตจานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต ้องขออนุ ญ าตจาก

สว่ นราชการหลายแห่ง อีกทังกฎหมายว่
้
าด ้วยการอนุญาตบางฉบับไม่ได ้กาหนดระยะเวลา เอกสาร และหลัก ฐาน

ทีจ
่ าเป็ นรวมถึงขัน
้ ตอนในการพิจารณาไว ้ ทาให ้เป็ นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคาขออนุญาตดาเนินการต่า งๆ
ดังนัน
้ เพื่อให ้มีกฎหมายกลางทีจ
่ ะกาหนดขัน
้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และจัดตังศู
้ นย์บริก ารร่ ว ม
เพื่อรับคาร ้องและศูนย์รับคาขออนุญาต ณ จุดเดียว และเพื่อให ้ข ้อมูลทีช
่ ัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชน
ซงึ่ จะเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจาเป็ นต ้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้”

ความหมาย
้ งั คบ
• การใชบ
ั
:
ขออนุญาต
• เจ้าหน้าที่
:
• อนุญาต
:
ไดรั้ บ
อนุมัต ิ
อาชญาบัตร
• ผูอ
้ นุญาต
:
• พนก
ั งานเจ้าหน้าที่
:
• กฏหมายว่าด้วยการอนุญาต:
ตองได
้
้รับ
• คาขอ
:

การอนุญาต การจดทะเบียน หรือการแจ ้ง ทีม
่ ีกฎหมายหรือกฎกาหนดให ้ต ้อง
จดทะเบียน หรือแจ ้ง ก่อนจะดาเนินการใด
เจ ้าหน ้าทีต
่ ามกฎหมายว่าด ้วยวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง
การทีเ่ จ ้าหน ้าทีย
่ น
ิ ยอมให ้บุคลใดกระทาการใดทีม
่ ีกฎหมายกาหนดให ้ต ้อง
ความยินยอมก่อนการกระทานัน
้ และให ้หมายรวมถึง การออกใบอนุญาต การ
การจดทะเบียน การขึน
้ ทะเบียน การรับแจ ้ง การใประทานบัตร และการให ้
ผู ้ซงึ่ กฎหมายกาหนดให ้มีอานาจในการอนุญาต
พนักงานเจ ้าหน ้าทีต
่ ามกฎหมายว่าด ้วยการอนุญาต
กฏหมายทีม
่ ีบทบัญญัตกิ าหนดให ้การดาเนินการใดหรือการประกอบกิจการใด
อนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการได ้
คาขออนุญาต
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ภาพรวมพระราชบ ัญญ ัติการอานวยความสะดวกฯ

เรือ
่ งแล้วเสร็จตามคาขอ
- ถูกต ้อง
- ครบถ ้วน

คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน
- ประกาศ ณ จุด
บริการ
ื่ อิเล็กทรอนิกส ์
- สอ

(มาตรา 7)

ยื่นคาขอรับบริการ

ตรวจสอบคาขอ
คาขอ/เอกสารไม่ถูกต้อง

- ยืน
่ ณ จุดให ้บริการแต่
- หากไม่ถูกหรือไม่ครบให ้แจ ้งทันที
ละหน่ วยงาน
หรือบันทึกความบกพร่องนั ้นไว ้มอบ
- ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์
แก่ผู ้ยืน
่ คาขอไว ้เป็ นหลักฐาน
- ศูนย์บริการร่วม
- สามารถขอเอกสารเพิม
่ ได ้เพียงครัง้
กระทรวง/จังหวัด
เดียว
- ศูนย์รับคาขออนุ ญาต

(มาตรา 8)

จัด ทาคู่มอ
ื ส าหรับประชาชน และเผยแพร่ (มาตรา 7)
- จัดทาแนวทางการจัดทาคู่มอ
ื ส าหรับประชาชน (มาตรา
7)
- ตรวจสอบคู่มอ
ื ส าหรับประชาชน (มาตรา 7 วรรคสาม)
- ตรวจสอบกรณีล่าชา้ (มาตรา 10 วรรคสอง)

ี้ จง (มาตรา 7 วรรคส )ี่
ให ้มีศูนย์บริการร่วมเพือ
่ รับคาขอและชแ
กาหนดแนวทางศูน ย์บริการร่วม (มาตรา 7 วรรคส)ี่
ศูนยร์ ับคาขอ
อนุญาต

กรณีจาเป็ นและสมควร เสนอ
ครม. จัดตัง้ ศูนย์รับคาขออนุ ญาต
(มาตรา 14)

เรือ
่ งไม่แล้วเสร็จ
หากครบกาหนดแล ้วยังพิจารณา
ไม่แล ้วเสร็จ ให ้ให ้แจ ้งผู ้ยืน
่ คาขอ
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาเสร็จ พร ้อมส ่งส าเนาให ้
ก.พ.ร.

(มาตรา 10)

- เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รั บคาขอปฏิบัตต
ิ ามที่ พ.ร.บ.ฯ กาหนด
- ผู ้อนุญาตพิจารณาปรั บปรุ งกฎหมายทุก 5 ปี (มาตรา 6)
- กาหนดหลักเกณฑ แ
์ ละแนวทางการตรวจสอบการประกอบ
กิจการของผู ้ได ้รั บอนุญาต (มาตรา 13)
- ตราพระราชกฤษฎีกาการชาระค่าธรรมเนีย มต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอ (มาตรา 12)
หารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการออกใบอนุญาต เสนอต่อ
คณะรั ฐมนตรี (มาตรา 12 วรรคส)ี่

ื่ อิเล็กทรอนิกส ์
กาหนดให ้ยืน
่ คาขอผ่านทางส อ
(มาตรา 7 วรรคหนึ่ง)

 จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรั บการรายงานคูม
่ ือสาหรั บประชาชน และรายงานกรณีลา่ ชา้
ื่ สารสร ้างความเข ้าใจ
 สง่ เสริมความรู ้และสอ
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ภาพรวมการดาเนินการ
4

1

2

คู่มือสาหรับประชาชน

MOU การเชื่อมโยงข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ

จัดทาระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือที่จัดส่งมำยังสำนักงำน ก.พ.ร.
ทั้งหมด 877,172 คู่มือ

“คู่มือประชำชน” เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว 40,154
www.info.go.th
Viewed : 1,893,917 ครั้ง Mobile App. คู่มือ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

Viewed : 125,586 ครั้ง

3

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เวทีสัญจร

การประชุม
ภาคเอกชน

4

5

การสารวจและลงพื้นที่ติดตาม

การศึกษาแนวทางการชาระค่า ธรรมเนี ยมแทนการต่อใบอนุ ญาตตามพระราชบั ญญั ติฯ (มาตรา 12)
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การติดตามผลการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชน
ปัจจุบันคู่มือสาหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการรออนุมัติโดยสานักงาน ก.พ.ร. กว่า 97% คือคู่มือ
สาหรับประชาชนของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานส่วนภูมิภาค และสถาบันการศึกษา
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การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออานวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ
 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ อานวยความสะดวกในการ
ขออนุญาตของทางราชการ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2558 ณ ตึกนำรีสโมสร ทำเนียบรัฐบำล โดยรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ
เครืองำม) เป็นประธำน

เพื่อลดกำรบันทึกข้อมู ล เรื่ องเดี ย วกั น หรื อกำรขอเอกสำรซ้ ำซ้ อน โดยใช้ วิ ธี กำร
เชื่อมโยงข้อมูล โดยหน่วยงำนภำคเอกชนผู้ขอรับการส่ ง เสริ ม การลงทุ นไม่ ต้องยื่ น
สาเนาในการยื่ นค าขอ ได้ แ ก่ หนั ง สื อรั บรองนิ ติบุคคล บั ญชี ร ำยชื่ อผู้ ถื อหุ้ น งบ
กำรเงิน และหนังสือบริคณห์สนธิ

 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนภู มิภาคเพื่ อ อ านวย
ความสะดวก ในการขออนุญาตของทางราชการ เมื่ อวั นที่ 15 มิ ถุนำยน 2559 ณ ตึ กนำรี สโมสร ท ำเนี ยบรั ฐบำล โดยรอง
นำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) เป็นประธำน

เพื่อพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนภูมิภำค โดยให้บริกำรแก่ผู้ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำรขอวีซ่ำและใบอนุ ญำตทำงำน
พัฒนำระบบกำรยื่นคำขอและพิจำรณำคำขอแบบออนไลน์ผ่ำนระบบนำร่อง Single Window for Visa and Work Permit และน ำร่ อง
เปิดบริกำรออนไลน์ไปยังส่วนภูมิภำคในจังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคั ญ คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต
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ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ อานวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางร
Phase 1 : การเชื่อมโยงการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานรัฐ

การปรับปรุงการให้บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ด้วยโครงการนาร่อง Single Window for Visa & Work Permit
ระยะเวลา : 8 เดือน: เริ่มใช้เดือนกรกฎาคม 2559

บริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสริม
e-Expert

ยื่นคำร้องขอนำช่ำงฝีมือ
เข้ำมำทำงำนในบริษัท

ไฟล์เอกสาร
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น Web Service
3. งบการเงิน
4. หนังสือบริคณห์สนธิ

(ผู้รับบริการไม่ต้องยื่น)
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ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ อานวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางร
Phase 2 : โครงการนาร่องการพัฒนาระบบ Single Window for Visa & Work Permit
หน่วยงานช่างฝีมือ

พิจำรณำ และอนุมัติคำ
ร้อง

บริษัท

ไฟล์เอกสำร

1.หนังสือรับรองนิติบุคคล
2.บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
3.งบกำรเงิน
4.หนังสือบริคณห์สนธิ
(ผู้รับบริการไม่ต้องยื่น)

ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ
เลขที่ห นังสือเดินทาง
ที่อยู่
ชื่อตาแหน่ง
ชื่อบริษัท
วันที่ให้อยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือรับรองจาก BOI

เริ่มทดสอบเดือนกรกฎาคม
2560

กองกากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

บริษัท ยื่นคาขอ

ชื่อ-นามสกุล , วัน เดือนปี
เกิด
สัญ ชาติ , ที่อยู่
เลขที่หนังสือเดิน ทาง
โดยสารโดยพาหนะ
มาจากด่าน
บัตรขาเข้า/ขาออก
ตม.๖ ลาดับที่
ชื่อตาแหน่ง , ชื่อบริษัท
วัน ที่ให้อยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือรับรองจาก BOI

ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการทางาน ของคนต่าง
ด้าว เพื่อส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน

บริษัท ยื่นคาขอ

ชื่อ -นามสกุล
ชื่อ -นามสกุลภาษาไทย
วันเดือ นปีเกิด , สัญชาติ
หมู่โ ลหิต
เลขที่ห นังสือ เดินทาง
ที่อ ยู่
ชื่อ ตาแหน่ง
ชื่อ บริษ ัท
วันที่ให้อ ยู่ถึง
เอกสารแนบ
หนังสือ รับรองจาก BOI

นาร่องการรับข้อมูลผ่านทาง web service แบบ Real-Time และ e-file ทั้งหนังสือรับรองจดทะเบียนนิ ติบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณธ์ส นธิ และงบการเงิน ไปใช้กับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดงาน
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การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจั ดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรให้ห น่ว ยงำน
รำชกำรพิจำรณำจัดทำแบบฟอร์มเอกสำรรำชกำร 2 ภำษำ ตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอ โดย
ให้สำนักงำน ก.พ.ร. เป็นหน่ว ยงำนหลักร่ว มกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชำติ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำกำหนดแผนกำรด ำเนิ นงำนให้เกิด ควำมชัด เจน
.......... แล้วดำเนินกำรต่อไป

ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการสาหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิต ประจาวัน
และเอกสารที่ เ กี่ย วกั บ การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิจ (Ease of Doing
Business) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และให้สำนักงำน ก.พ.ร. รำยงำนคณะรัฐ มนตรีเพื่อทรำบ
ผลกำรด ำเนิน งำนเมื่ อครบก ำหนดเวลำดัง กล่ ำว สำหรับ เอกสำรรำชกำรอื่น ๆ ให้พิ จ ำรณำ
ดำเนินกำรตำมลำดับความสาคัญ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2564 และให้
สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการดาเนินงานแล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก 6 เดือน
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การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจั ดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
ในกำรผลักดันให้หน่วยงำนรำชกำรไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสำรรำชกำร 2 ภำษำ (ภำษำไทยควบคูภ่ ำษำอังกฤษ) เพื่อประโยชน์ ดังนี้

(1) ลดขั้นตอนและ
กระบวนการรับรอง
เอกสารอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำให้ประหยัดเวลำใน
กำรรับรองเอกสำรและ
ประชำชนได้รับบริกำร
จำกภำครัฐได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

(2) ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการแปลเอกสารของ
ประชาชน โดยมีอัตรำ
ค่ำบริกำรแปลเอกสำร
ของบริษัทเอกชนผู้รับ
แปลอยู่ที่ชุดละ 300 –
500 บำท ขึ้นอยู่กับ
ประเภทและควำม
ซับซ้อนของเอกสำร

(3) ลดการแปลที่ไม่มี
มาตรฐานด้วยแบบฟอร์ม
เอกสำรรำชกำร 2 ภำษำ
ทำให้เอกสำรที่ผ่ำนกำร
รับรองมีมำตรฐำนกำรแปล
ที่ได้รับกำรยอมรับจำก
หน่วยงำนและมีมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ
สำมำรถนำไปใช้ใน
ต่ำงประเทศได้อย่ำง
สมบูรณ์และได้รับกำร
ยอมรับ

(4) ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ประเทศ
สมำชิกจำเป็นต้องเร่ง
ส่งเสริมสร้ำงควำม
เชื่อมโยงด้ำนกำยภำพ
กฎระเบียบ และกำร
ติดต่อระหว่ำงประชำชน
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การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจั ดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
แนวทางดาเนินงาน
(1) สานักงาน
ก.พ.ร.จัดทา
แผนการ
ดาเนินการ
ภาพรวม

(2) สานักงาน
ก.พ.ร. จัดทา
หนังสือแจ้ง
มติคณะรัฐมนตรี

(3) ส่วนราชการ
แต่งตั้ง
คณะทางาน/
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

(4) ส่วนราชการ
จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน

ระยะแรก (ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560)

เอกสารที่ประชาชน
ต้องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

(6) สานักงาน
ก.พ.ร. ติดตามผล
การดาเนินงานเป็น
ระยะ และรายงาน
ผลการติดตามต่อ
อ.ก.พ.ร.ฯ ก.พ.ร.
และครม.
* มติ ครม. กำหนดให้รำยงำน
ควำมคืบหน้ำ ทุก 6 เดือน
** สิ้นสุดระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ตำมมติ ครม. ในปี 2564

(5) ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการ
ดาเนินงานเป็น
ระยะ

ส่วนราชการที่มีเอกสารเกี่ยวข้องกับการ
อานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business)

ระยะต่อไป (ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564)

 ส่วนรำชกำรอื่น ๆ ที่มีกำรจัดทำแบบฟอร์มเอกสำร
รำชกำร
 อำจแบ่งเป็นกำรดำเนินงำน เป็น 5 ระยะ
 จัดทำแผนกำรดำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน 5 ปี

กรมการ
กงสุล

 จัดทำรำยชื่อผู้รับผิดชอบ  ให้คำปรึกษำหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรแปลเอกสำร
 จัดทำคำแปลมำตรฐำน  ตรวจสอบกำรแปลเอกสำร (อ้ำงอิงจำกคำแปลของรำชบัณฑิตยสถำน)
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การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ
สำนักงำน ก.พ.ร. ร่วมกับ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บริกำรของรัฐ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม-กันยำยน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษำ
ประสบกำรณของประชำชนต่อกำรใหบริกำรตำมคูมือสำหรับประชำชน กำรสำรวจควำมพึ ง
พอใจของประชำชนตอกำรให้บริกำรตำมคู่มือสำหรับประชำชนของหนวยงำนของรัฐ และเพื่ อ
หำแนวทำงปรับปรุงกำรใหบริ กำรตำมคู มื อสำหรั บ ประชำชนของหนวยงำนของรั ฐ ใหมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นตอไป
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การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ
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การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ
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การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ

ประชาชนส่วนใหญ่
เกี่ยวกับ
คู่มือสาหรับประชาชน
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การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ
สรุปข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ชื่นชมการให้บริการ โดยให้ความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่บริการดี – ดีมาก/ดี
เยี่ยม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บริการสะดวกรวดเร็ว สะดวกกว่าแต่ก่อน ให้บริการอย่างเป็น
กันเอง สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ อธิบายให้ข้อมูลได้ครบถ้วน เข้าใจง่าย การ
ให้บริการมีการพัฒนาขึ้น ดีขึ้นในทุกระดับ และอยากให้รักษาคุณภาพที่ดีต่อไป

 ด้านเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มองว่าผู้ให้บริการขาดจิตบริการ ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือช่วยแก้ปัญหาให้ได้ และบุคลากรผูใ้ ห้บริการมีจานวนไม่
เพียงพอ
 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ส่วนใหญ่เห็นว่าการให้บริการยังคงล่าช้า และไม่มีการรวมศูนย์ มีขั้นตอนการให้บริการที่
ยุ่งยาก
 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ส่วนใหญ่เห็นว่า ที่จอดรถมีจากัด พื้นที่ทรุดโทรม คับแคบไม่เพียงพอต่อประชาชน
ที่มาใช้บริการ ที่นั่งรอมีจากัด ช่องทางการให้บริการมีน้อย และสถานที่หายาก/ยากต่อการเข้าถึง
 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่มองว่าช่องทางประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง
และการให้ข้อมูลไม่ขัดเจน
 ด้านเวลา การให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยากทราบเกี่ยวกับคู่มือสาหรั บประชาชนว่าคืออะไร
ด้านรถโดยสารสาธารณะควรปรับเปลี่ยนให้มีความปลอดภั ยและสะอาด อยากให้ปิดช่องทางการทุจริ ต
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอยากให้ส่งคู่มือประชาชนไปยังที่อยู่ ตามบ้า น
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การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1. สนับสนุนงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
2. การบูรณาการการทางานรวมกันภายในระบบราชการด้วย
กันเอง
3. การสงเสริมนโยบายอยางตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากร

1. การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานอยางตอเนื่ อง พร้อม
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนางาน
ในรูปแบบการปฏิบัติงานที่ ดีที่สุด (Best Practice)
2. การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหบริ การไดเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน
ในจุดเดียวและการดาเนินงานใหเสร็จทันตามเวลาทีก่ าหนด
3. การสงเสริมการจัดภูมทิ ัศนของสถานที่บริการ มีสิ่งอานวย
ความสะดวกแกประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะทีแ่ ละชองทางพิเศษ
สาหรับผูสูงอายุและผูพิการ
4. อบรมความรูความสามารถและจิตบริการของเจาหนาที่อยาง
ต่อเนื่องและมีการดาเนินงานปดชองทางการทุจริตตาง ๆ
5. การเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธการบริการใหมีความ
หลากหลาย
6. การปรับปรุงดานเวลาในการใหบริการที่ใหความสะดวกแก
ผูรับบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
7. การเผยแพรคูมือประชาชนในชองทางตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยเพิ่ม
เอกสารอักษรเบรลลสาหรับผูพิการทางสายตา การเผยแพรเสียง
ตามสายและภาษามือ เปนตน
8. การปรับปรุงรูปแบบและระเบียบวิ ธีการปฏิ บัติตามขั้นตอนใหมี
ความสอดคลองกันในแตละกลุมงาน

ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
1. การทาวิจัยเชิงลึกหรือวิจัยเชิงคุณภาพ และปญหาอุปสรรค
ในการดาเนินของหนวยงานประเภทตาง ๆ
2. ทาการวิจัยความคาดหวังของประชาชนในการขอรับการ
บริการจากภาครัฐในประเด็นตาง ๆ เชน ระยะเวลา สถานที่
สิ่งอานวยความสะดวกและคูมือสาหรับประชาชน เปนตน
3. การดาเนินการวิจัยติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานตาง ๆ เปนระยะทุก ๆ 2 ปี
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สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับ ประชาชน
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หน่วยงานของรัฐ
ควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการให้บริการทีม่ ีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถยื่นเอกสารหรือรับ
ใบอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมประชาชน ให้สามารถติดต่อขอรับบริการได้
สะดวกทุกทีท่ ุกเวลา โดยเฉพาะกระบวนงานประเภทอนุญาต/ ออกใบอนุญาต/รับรอง
ช่องทางการให้บริการ และรับแจ้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการ โดยให้มีการศึกษา
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ รวมถึงกรณีตวั อย่างของหน่วยงานชัน้
นาอื่นที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และนามาประยุกต์ปรับปรุงการให้บริการ
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน โดยการจัดทา
ปรับปรุงการให้บริการ มาตรฐานข้อตกลงการให้บริการเพื่อกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางานได้ภายในเวลาที่
กาหนด
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สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับ ประชาชน
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

One Stop Service

ปรับปรุงกฎหมาย

นาเทคโนโลยีมาใช้

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการลง โดยจัดทา OneStop Services โดยคัดเลือกกระบวนงานที่มีความสาคัญ มีผู้ใช้บริการมาก และมี
คุณค่าหรือผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสูง หรือเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการ
ปรับปรุงสูงเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นนามาพัฒนาปรับปรุงก่อน
ทบทวนพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
กฎหมาย ที่ใช้มาเป็นเวลานาน (Deregulation) หรือมีการมอบอานาจหรือกระจาย
อานาจเพื่อให้การดาเนินการมีความคล่องตัว มากยิ่งขึ้น
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือนวัตกรรม มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เช่น ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ , Mobile Application , Card Reader
เครื่องช่วยอ่านบัตรประชาชน Smart Card การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน
เพื่อลดการใช้เอกสารทะเบียนบ้านและเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน และการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการออกใบอนุญาต จัดทาระบบงาน Software หรือ
Program ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการให้บริการและสามารถติดตามสถานะความคืบหน้า
และแจ้งเตือนได้ (Notification) เป็นต้น
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สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับ ประชาชน
ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการดาเนินงานที่ดี (Best Practices)
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้พัฒนาระบบ e-Service ต่าง ๆ เช่น การขออนุญาตเคลือ่ นย้ายสัตว์-ซากสัตว์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การขอจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน การขอใบอนุญาตผลิต /ขาย /นาเข้าซึ่งอาหาร
สัตว์ เป็นต้น โดยการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง
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สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับ ประชาชน
ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการดาเนินงานที่ดี (Best Practices)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงานมีการวางระบบการจัดการที่ดี เริ่มตั้งแต่การรับเรื่อง มีขั้นตอนการแยกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การอานวย
ความสะดวกฯ ออกจากเรื่องอื่น ๆ มีการประทับตรา พ.ร.บ. ด้วยหมึกสีแดง ในสมุดรับเรื่อง มีการแยกแฟ้มรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับ พ.ร.บ. โดยเฉพาะและรีบนาเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติภายใน 1 วัน เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้วฝ่ายบริหารจะรีบส่งเรื่อง
ต่อไปยังกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบทันที
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สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับ ประชาชน
ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการดาเนินงานที่ดี (Best Practices)
จังหวัดสมุทรสาคร
มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชนที่มีผู้มารับบริการจานวนมาก ซึ่งได้ร่วมมือกับ
สานักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม และ
การบูรณาการการให้บริการประชาชนระหว่างงานในภารกิจของหน่วยงาน
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สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับ ประชาชน
ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการดาเนินงานที่ดี (Best Practices)
จังหวัดสมุทรสงคราม
1. มีการแสดงระยะเวลาให้บริการไว้อย่างชัดเจน
2. มีศูนย์ One Stop Service ในการให้บริการในช่วงทีม่ ีผู้ขอรับริการจานวน
มาก
ซึ่งสามารถให้บริการได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
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การศึกษาแนวทางการชาระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต
ม.12 : หากใบอนุญาตมีอายุ อาจกาหนดโดยมติ ครม. ให้ถือว่าการชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุ = การต่อ / การยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
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การศึกษาแนวทางการชาระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต
ม.12 : หากใบอนุญาตมีอายุ อาจกาหนดโดยมติ ครม. ให้ถือว่าการชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุ = การต่อ / การยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
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Q&A

MAKE

SIMPLE BE MODERN

