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ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาระบบราชการ 

นอกจากการปรบัเปลีย่นจากภายใน ท ัง้จากกรอบกฎหมาย และกรอบนโยบายทีท่ าใหห้น่วยงาน

ภาครฐัตอ้งพฒันาและยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารไปแลว้ แรงกดดนัและความทา้ทายจาก
ภายนอกยงัเป็นอกีปัจจยัส าคญัทีต่อ้งเร่งการพฒันาใหเ้ร็วขึ้น 
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          ยุทธศาสตรก์ารพฒันาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัระบบงานบรกิารภาครฐั 

• ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี: การพัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นหลัก 

• แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการไทย  2556 - 2561 

• ยกระดบัองคก์ารสูค่วามเป็นเลศิ 
• สรา้งความเป็นเลศิในการใหบ้ริการประชาชน 
• พัฒนาองคก์ารใหม้ีขดีสมรรถนะสงู ทันสมัย 

• เพิม่ประสทิธิภาพหารบริหารสนิทรัพยใ์หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
• การวางระบบการบริหารงานแบบบรูณาการ 

• พฒันาอย่างยั่งยืน 

• สง่เสริมการบริหารกจิการบา้นเมืองแบบร่วมมือกัน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

• ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการแผน่ดนิ 

• กา้วสูส่ากล 

• สรา้งความพรอ้มเพือ่เขา้ส ูป่ระชาคมอาเซยีน 
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ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาการบรกิารภาครฐัสูยุ่คดจิทิลั 

ประเทศไทยอยูท่ ีจ่ดุใดของการพฒันา 

•  คะแนนขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  โดย IMD อันดับของประเทศไทยมี
แนวโนม้ดขีึน้ยังอยู่ใน 30 ประเทศแรก นอกจากนีร้ายงานยังระบุว่าประเทศไทยยังมปัีญหาการขาด
ประสทิธภิาพภาครัฐของภาค. 

• ความยากงา่ยในการประกอบธุรกจิ (EoDB) โดยธนาคารโลก ท าใหเ้ห็นว่าคะแนน DTF ของ
ไทยยังไม่มแีนวโนม้จะเหนอืกว่าคู่แข่งได ้และธนาคารโลกชีใ้หเ้ห็นว่า ยังมช่ีองว่างในการพัฒนา
ในทุกๆ ดา้น 

• ระดบัการพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนกิส ์โดย UNDP ชีใ้หเ้ห็นว่า ระดับการพัฒนาของรัฐบาล
อเิล็กทรอนกิสม์อีัตราการพัฒนาทีช่า้กว่าประเทศคู่แข่งอย่างมาก และยังตอ้งการการพัฒนาบรกิาร
แบบ online service อกีดว้ย 

Ease of Doing Business by World Bank E-gov Development Index by UNDP 

8 

2 3 

Global Competitiveness  by IMD 



Global Sustainable Development Report 

ปี 2558 สหประชาชาต ิไดป้ระกาศใชเ้ป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (Sustainable Development Goals; SDGs)  เป็นเครื่องก าหนดทศิทางการพัฒนา
ทัง้ของไทยและของโลกนับจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลมุระยะเวลา 15  ปี ประกอบดว้ย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) 
ครอบคลมุประเด็นการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุ อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
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Global Sustainable Development Report - 2016 edition 

รายงาน SDGs Index and Dashboard 2016 (ประกาศเมื่อวันที ่20 กรกฎาคม 2559) ประเทศไทยไดรั้บการจัดใหอ้ยู่
ในอันดับที ่61 จากการวัดสถานะความพรอ้มในการด าเนินงานดา้นการพัฒนาทีย่ั่งยนืของประเทศเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาทีย่ั่งยนืทัง้ 17 ขอ้ภายในปี 2030 ใน 149 ประเทศท่ัวโลก ครอบคลมุประเด็นการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคม

และสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุ อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาทีย่ั่งยนื  
 

อยา่งไรก็ตาม ในยคุของ Digital Globalization เทคโนโลยเีป็นอีกปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ช ่วยขับเคลื่อนใหเ้กิดการพัฒนา
อย่างย่ังยืน  ซึ่ง UN ไดร้ะบุชี้ใหเ้ห็นถึง เทคโนโลยีส าคญัที่จะ เกิดขึ้น จนถึงปี 2030 (Crucial Emerging 
Technologies for the SDGs until 2030) 

Development, employment, manufacturing, agriculture, health, cities, finance, absolute “decoupling”, governance, participation, education, 
citizen science, environmental monitoring, resource efficiency, global data sharing, social networking and collaboration  

Opportunities 
and Outcomes 

Bio - tech Digital - tech Nano - tech Neuro - tech Green - tech Other 

Big Data 
Technology 

Internet of Things 5G Mobile Phones 3-D Printing and 
Manufacturing 

Cloud Computing 
Platforms 

Open Data 
Technology 

Free and Open 
source 

Massive Open 
Online Courses 

Micro - simulation E - Distribution System Combining 
Radio 

GIS and Remote 
Sensing Data 

Data Sharing 
Technologies 

Social Media 
Technologies 

Mobile Application Pre - paid System of 
Utility Use and 

Automatic Meter 

Digital Monitoring 
Technologies 

Digital Security 
Technology 

Sources: UN Global Sustainable Development Report 2016 ,เอกสารประกอบการ Public Hearing (ร่าง) แผนการพฒันารฐับาลดจิทิัลของประเทศไทย ระยะที่ 2  
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ปจัจยัแห่งความเปลีย่นแปลง 
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ปัจจยัแห่ง

ความ
เปลีย่นแปลง 

ขอ้จ ากดัดา้น

งบประมาณ 
ของภาครฐั 

ความกา้วหนา้ 

ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความไร ้

พรมแดน 

การแข่งขนั

เพือ่ดงึดดู
การลงทนุ 

การเปลีย่นแปลง
โครงสรา้ง 
ประชากร 

ความตระหนกั 

ถงึสทิธพิลเมอืง 

ท ีม่า : รวบรวมและสรุปจาก 

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

- The road ahead for public service delivery, PwC 



Source : http://www.vertoanalytics.com/the-digital-mobile-consumer-a-day-in-the-life/ 
9 

ตวัอยา่งบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป 



ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาระบบราชการ 1 

2 การขบัเคลือ่นระบบราชการสู ่Government 4.0 
 

3 แนวทางการพฒันางานบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ : Biz Portal 

การการพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครฐั 

 

การสง่เสรมิประสทิธภิาพงานบรกิารภาครฐัตาม พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ  
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Paper-Based 

Electronics-Based 

Innovation-driven  

Face to face -Based 

Government 1.0 

Government 2.0 

Government 3.0 

Government 4.0 

Sustainable 
Intelligent Society 

 รัชกาลท่ี 5 : เปลี่ยนระบบบริหาร
ราชการ ตั้งกระทรวง กรม ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม 
รัชกาลท่ี 7 : ระบบข้าราชการพล
เรือนสมัยใหม่ เน้น merit system 
   

การปฏิรูปราชการสมัย ร.5 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.1 (2504)  

การปฏิรูประบบราชการปี (2545)  จากปี 2559 เป็นต้นไป  

 ระบบราชการเข้มแข็ง เป็นผู้น า
การพัฒนาประเทศ การบริหาร 
 ราชการตามแนวทางของ Max 
weber/Legal-Rational  

 - Legitimacy 
 - Hierarchy 
 - Rule - based 
 - Government - oriented 
 - Top - down approach 
 - Professionalism  etc.  

 กระแส Democratization         
และ NPM ท าให้เกิดแนวคิดเร่ือง 
Good Governance 
 การปฏิรูประบบราชการ 
ปี 2545 มุ่งเน้น  

- Results - based 
- Citizen - centered 
- Value for money 
- Work better and cost less 
- Public participation etc. 

  
 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค Digital 
 เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน : Open and 
Connected Government ท้ังระหว่างภาครัฐ
ด้วยกันเองและภาคส่วนอ่ืน ๆ  
 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง : Citizen -
Centric & Service - Oriented Government 
 พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในลักษณะ
Smart and High Performance Government 

ประเทศรายได้ปานกลาง ประเทศรายได้สูง ประเทศรายได้ต่ า 

Thailand 2.0 เน้น
ภาคอุตสาหกรรมเบา 

Thailand 1.0  
เน้นภาคเกษตร  

Thailand 3.0 เน้นภาค 
อุตสาหกรรมหนักและการสง่ออก  

Thailand 4.0 เน้น
ขับเคล ือ่นดว้ยนวัตกรรม 

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 

 ขับเคลือ่น 5 กลุม่อตุสาหกรรม = รวมพลังประชารฐั + Inclusive Government 

มหาวิทยาลยั ภาค เอกชน 

ภาค การเงนิ 

เครือข่ายจาก ตปท. สถาบันวจิัย 

 Smarter government  
 Better governance 

เป็นท่ีพ่ึงของประชาชนและ 
เป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจได้ :  

Credible & Trusted  
Government Transform 

ระบบราชการ 4.0 

Critical Success Factor 

 Better governance, Happier citizen 

 Innovation 

 Digitalization 

Thailand 4.0 & Government 4.0 
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Revolution of Thai Government 

1.0 2.0 3.0 4.0 

รชักาลที่ 5 วางรากฐาน
ประเทศและจัดโครงสรา้งการ
บริหารราชการแผน่ดนิตาม

แนวทางนานาอารยประเทศ  
มีการเปลีย่นแปลง 
ระบบกรมกองใหม่ และตัง้
กระทรวง กรม ใหเ้หมาะสมกับ
เวลาและสถานการณ์แวดลอ้ม  

รชักาลที่ 7 วางระบบ
ขา้ราชการพลเรือนสมัยใหม่ 
เนน้ระบบคณุธรรม (merit 
system) 

ชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิ 
และสังคมแหง่ชาต ิฉบับที ่1 
เป็นตน้มา จนถงึยคุรัฐบาล 

พลเอกชาตชิาย ระบบราชการ 
มีความเขม้แข็งและเป็นผูน้ า 
การพัฒนาประเทศ การบริหาร
ราชการเป็นไปตามแนวทาง
คลาสสคิของ Max weber  

ว่าดว้ยความชอบธรรมทาง
การเมืองทีม่าจากเหตผุลและ
กฎหมาย (Legal-Rational 
Legitimacy) 

- Hierarchy 

- Rule - based 
- Government - oriented 
- Top - down approach 
- Professionalism  
etc.  

ปี 2540 ชว่งแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ
ฉบับที ่8 เป็นตน้มา  

วิกฤตตม้ย ากุง้ กระแส 
Democratization และ NPM 
ท าใหเ้กดิแนวคดิในเรื่อง 
Good Governance  
โดยการปฏริูประบบราชการ 

ปี 2545 มุ่งเนน้  

- Results - based 
- Citizen - centered 
- Value for money 
- Work better and cost less 

- Public participation 
etc. 
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ยดึหลักธรรมาภบิาลเพือ่
ประโยชน์สขุของประชาชน 
เพือ่รองรับระบบราชการ  

Thailand 4.0 ระบบราชการ
ตอ้งปรับเปลีย่นแนวคดิและ
วิธีท างานใหม่เพือ่พลกิโฉม 
(Transform) ใหส้ามารถเป็น
ทีเ่ชือ่ถอืไวว้างใจ และเป็นที่

พึง่ของประชาชนไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง (Credible and 
Trusted Government)   
 
 

 
 
 



การปฏรูิประบบราชการเพือ่รองรบั Thailand 4.0 

ภาครฐัหรอืระบบราชการจะตอ้งท างาน 
โดย “ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน”  

(Better Governance, Happier Citizens) 

Government 
4.0 

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม ่ 
เพือ่สรา้งสมดลุและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสว่นอื่น ๆ   
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ออกแบบโครงสรา้งภายในภาครัฐเองใหก้ระชับ 

และไม่เกดิความซ ้าซอ้น 

การวางระบบและวิธีการท างานใหม ่ 
โดยยดึคณุลักษณะทีพ่งึประสงคใ์นการบริหารงาน
ภาครัฐหรือหลักบริการราชการแผน่ดนิทีด่  ี

การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการท างานใหม ่
โดยการสรา้งจติส านึกและความรับผดิชอบ 
ในการปฏบัิตหินา้ที ่มุ่งเนน้ความซือ่สัตยส์จุริต 

และประโยชน์สว่นรวม 
• ภาครัฐทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน (Open 

and Connected Government)  

• ภาครัฐทีย่ึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการ

บริการและเขา้ถงึความตอ้งการในระดับ

ปัจเจก (Citizen - Centric and Service - 

Oriented Government) 

• ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High 

Performance Government) 
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      การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม ่เพือ่สรา้งสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ ๆ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม 

โครงสรา้งตอ้งเปลีย่นจากเดมิทีเ่นน้ใหภ้าครัฐหรือระบบราชการเป็นกลไกหลักในการบริหารกจิการบา้นเมืองไปสูก่ารเปิดกวา้งใหก้ลไกหรือภาคสว่นอื่น ๆ 

ในสังคม เชน่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเ้ขา้มามีสว่นร่วม เรียกว่า การบรหิารบา้นเมอืงในรูปแบบประชารฐั (Participatory State ที่มี

การจัดระเบยีบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสรา้งใหส้อดรับกับการท างานในแนวระนาบ (Horizontal Approach) มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 

(Vertical Approach) รวมทัง้ เชือ่มโยงการท างานภายในภาครัฐดว้ยกันเองใหส้อดรับกัน (Joined-Up Government) ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร

สว่นกลาง สว่นภมูิภาค และสว่นทอ้งถิน่ 

ภาครฐั 
ทอ้งถิ่น 

ภาค 

เอกชน 

ภาค 

ทีส่าม 

ก ากบัดูแล     
ส่งเสรมิสนบัสนุน 

โอนถา่ยภารกจิ 
อ านาจหนา้ที ่

การปรบับทบาท ภารกจิ และขนาดของภาครฐั 
ใหเ้หมาะสม (Rightsizing) 

การบรหิารกจิการบา้นเมอืง 
แบบรว่มมอืกนัทุกภาคสว่น 

(Collaborative Governance) 

ภาคเอกชน 
ภาคประชาสงัคม 
ชุมชน ประชาชน 

แนวระนาบ  
(Horizontal Governance) 

แนวระนาบ  
(Horizontal Governance) 

การเมอืง - ระบบราชการ 
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ภาครฐัตอ้งเป็นทีพ่ึง่
ของประชาชนและ
เชือ่ถอืไวว้างใจได ้  

Credible & Trusted 
Government 

ภาครฐัที่เปิดกว้าง 
และเชื่อมโยงกนั 

Open and 
Connected 

Government 

ภาครฐัอจัฉรยิะ 

Smart and High 
Performance 
Government 

ภาครฐัทีย่ดึ 
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง
การบรกิารและเขา้ถงึความ
ตอ้งการในระดบัปัจเจก 

Citizen-Centric  
and Service- 

Oriented  
Government 

การบริหารกจิการ 
บา้นเมืองทีด่ ี
และประชารัฐ 

Good governance & 
State of the people 

สจุริตธรรมและ
จริยธรรมภาครัฐ 

Public Integrity & 
Ethics 

นวัตกรรมทีมุ่่งส ูค่วามเป็นดจิทัิล 

Innovation (value-driven) & 
Digitization 

      การวางระบบและวธิกีารท างานใหม ่โดยยดึคุณลักษณะที่พงึประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐ
หรือหลักบรกิารราชการแผ่นดนิที่ดี ใหส้ามารถเป็นที่ไวว้างใจ และเป็นที่พ ึง่ของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

15 
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เปิดกวา้งและเช ือ่มโยงกนั 

Open and 
Connected 

Government 

• ท างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส บคุคลภายนอก
เขา้ถงึขอ้มลูได ้

 

 

• แบง่ปันขอ้มลูระหวา่งกัน สามารถตรวจสอบได ้
 

 

•  เปิดกวา้งใหภ้าคสว่นอืน่ๆ เขา้มามสีว่นร่วมและรับ
โอนภารกจิไปด าเนนิการแทนได ้

 

  

•เชือ่มโยงการท างานอย่างเป็นเอกภาพและ
สอดคลอ้งกัน 

 

  

•จัดความสมัพันธ์เชงิโครงสรา้งใหส้อดรับกับการ
ท างานแนวระนาบในลกัษณะเครอืขา่ยมากกวา่สาย
บังคับบัญชาในแนวด ิง่ 

 

 
  

16 

Open and Connected Government (เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั) 
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Global Open data index 

มีประเทศสมาชกิ 75 ประเทศ ทัง้รัฐบาลและภาคประชาสังคมจะท างานร่วมกันในการพัฒนาและด าเนินการปฏิรูปใหเ้ป็นรัฐบาลเปิด มี
วิสัยทัศน์ คอื 
 “รัฐบาลมีความโปร่งใส รับผดิชอบและตอบสนองมากขึน้ตอ่ประชาชนของแตล่ะประเทศ โดยมีเป้าหมายสงูสดุของการปรับปรุงคณุภาพของ

การก ากับดแูล คณุภาพของการบริการทีป่ระชาชนไดรั้บ จะตอ้งมีการเปลีย่นแปลงในบรรทัดฐานและวัฒนธรรมองคก์ร เพือ่ใหม่ั้นใจไดว้่ามีการ
สือ่สาร หารือร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง และสรา้งความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคประชาสังคมอยา่งย่ังยนื 

Open Government Partnership 



Open and Connected Government 
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Open and Connected Government 
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ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen -Centric Government) 

20 

“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...” 

 

"ความเป็นจรงิของภาครฐัในวนันี ้คอื ประสทิธผิลของภาครฐั

จะไมไ่ดว้ดัจากรายไดห้รอือตัราการจา้งงานอกีต่อไป แต่จะถูก

วดัโดยประสทิธภิาพการส่งมอบบรกิารใหป้ระชาชน"  

 

 

 

 

R Chandrashekhar 

President of NASSCOM 

Former Secretary to the Indian Department of Information Technology 



ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  
 

Citizen -Centric  
and Government 

• ท างานเชงิรุก มองไปขา้งหนา้ แกไ้ขปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยไมต่อ้ง
รอ้งขอกอ่น 

 

 

• ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภาครัฐและระบบดจิทัิลใน
การจัดการบรกิารสาธารณะทีต่รงกับความตอ้งการ
ของประชาชน 

 

 

•  เชือ่มโยงระหวา่งภาครัฐเพือ่ใหบ้รกิารไดอ้ย่าง
เบ็ดเสร็จในจดุเดยีวและประชาชนสามารถใชบ้รกิาร
ภาครัฐไดต้ลอดเวลา ผา่นหลากหลายชอ่งทาง เชน่ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง Smart Phone, Website 

 

 
  

ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen -Centric Government) 
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Citizen -Centric and Service - Oriented Government 
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DubaiNow 

ภาครฐัไดเ้ปิด Customer Experience Lab เพือ่ใหป้ระชาชน

เขา้มามสี่วนร่วมในการออกแบบบรกิารทีต่อ้งการได ้

Concept 

DubaiNow 

Prototype 

23 
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2. Best Practice 

DubaiNow ท ำให้ประชำชนดูไบสำมำรถขอรับ
บริกำรต่ำงๆ ของภำครัฐ UAE ได้มำกถึง 50 
บริกำร ผ่ำนแอพพลิเคช่ันเดียวบนอุปกรณ์ส่วนตัว 
เช่น จ่ำยภำษี จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค เรียกดูข้อมูล
ที่จ ำเป็นต่ำงๆ ฯลฯ ช่วยลดข้ันตอนและระยะเวลำ
ในกำรเดินทำงติดต่อรำชกำรเป็นอย่ำงยิ่ง 

DubaiNow 

Smart App 

UAE 

Seamless Government 
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3. e-Government: กรณีศกึษา Estonia 
การด าเนนิงาน E-Residency ทีเ่ร ิม่ในปี 2015 โดยจบัมอืกบับรษิทับติเนช ัน่ (Bitnation)  

e-Residency เป็นประเทศแรกในโลก ที่เปิดใหทุ้กคนในโลกสมคัรเป็น “พลเมอืงดจิทิัล” ของเอสโทเนีย โดยไม่
ตอ้งมทีี่อยู่ในเอสโทเนีย ก็สามารถท าธรุกรรมออนไลน์ผ่านไดแ้บบไรข้ดีจ ากดั ผ่านการใช ้Smart ID card ซ ึง่จะปรากฏ
เลข authentication ระบตัวตน ลายเซ็นอเิล็กทรอนกิส ์เอกสารดจิติัลยืนยันตวับุคคล การเขา้รหัส ซ ึง่ทัง้หมดนี้เพือ่ความ
เชือ่มัน่ในความปลอดภัยในการเขา้รับบรกิารออนไลนข์องผูใ้ชจ้ากทกุมมุโลก 

Smart ID card  
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. 

The idea of a country without borders 

Reference: https://e-estonia.com/e-residents/about/ 



มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั  

Smart and High 
Performance 
Government 

 
•ท างานอย่างเตรียมการณ์ไวล้่วงหนา้ มีการวเิคราะห์ความเสี่ยง 

ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการ์ทันต่อเวลา 
 

 

 
•สรา้งนวตักรรมหรือความคดิรเิริม่และประยุกตอ์งคค์วามรูเ้ขา้

มาใชใ้นการตอบโตก้ับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน 

 

 
• เป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขา้สู่สภาพความ

เป็นส านักงานสมัยใหม่ 
 

 
•ท าใหข้า้ราชการมีความผูกพันต่อการปฏบิตัริาชการและ

ปฏบิตัหินา้ที่อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
 

มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั (Smart and High Performance Government) 
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Smart and High Performance Government 
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Smart and High Performance Government 
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ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาระบบราชการ 1 

2 การขบัเคลือ่นระบบราชการสู ่Government 4.0 
 

3 แนวทางการพฒันางานบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ : Biz Portal 

การการพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครฐั 

 

การสง่เสรมิประสทิธภิาพงานบรกิารภาครฐัตาม พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ  

4 



วสิยัทศันใ์นระยะยาวของการบูรณาการและยกระดบังานบรกิารภาครฐั 

วสิัยทัศน์ของการอ านวยความสะดวกในการรับบรกิารของภาครัฐในระยะยาว คือ การเชือ่มโยงขอ้มลูภาครัฐทัง้ระบบเขา้ดว้ยกัน 
เพือ่การใหบ้รกิารทีเ่บ็ดเสร็จ รวดเร็ว และโปร่งใส และมชีอ่งทางบรกิารที่ยืดหยุ่นหลากหลาย 

In Person By Phone Online 

The Citizen - Centric Government 

ประชาชนสามารถรบับรกิารทุกอย่างโดยใชเ้ลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

เด็กแรกเกดิ-

ปฐมวยั 
วยัรุน่นกัศกึษา วยัท างาน เด็กนกัเรยีน ผู้สูงอายุ 

ภาคเอกชนสามารถรบับรกิารทุกอย่างโดยใชเ้ลขทะเบยีนนติบิุคคล 13 หลกั 

วางแผนธุรกจิ ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิ เริม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ 

In Person By Phone Online 
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เชือ่มโยง
ขอ้มูล 
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ปญัหาของภาคธุรกจิในการตดิตอ่กบัภาครฐั ตลอดวงจรธุรกจิ 

...เชน่เดียวกบัภาคธรุกจิที่ตอ้งตดิต่อหน่วยงานราชการหลายแห่ง และการขอใบอนุญาตส่วนใหญ่ขาดความชัดเจนในดา้น
ระยะเวลาและกรอบการพจิารณา... 

 ผูป้ระกอบการตอ้งตดิตอ่หลายหน่วยงานเพื่อจดทะเบยีนธุรกจิและขอ
ใบอนุญาตต่างๆ ซึง่แต่ละกระบวนการใชเ้วลานาน ใชเ้อกสารมาก และ

ขาดความชดัเจนเก ีย่วกับระยะเวลาและกรอบการพจิารณา 

ผูป้ระกอบการ 

ตดิตอ่ 

ผูส้ง่ออกตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงานเพือ่ขอใบอนุญาตต่างๆ 
และตอ้งใชเ้อกสารมาก แมว่้าจะมกีารสง่ขอ้มูลผ่านระบบ NSW แลว้ 

ผู้สง่ออก 

กรมพฒันา

ธุรกจิ

การคา้ 

จดทะเบยีนหนังสอื

บรคิณหส์นธิ 

จดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิท 

ขอเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

ข ึน้ทะเบยีนนายจา้ง 

ขอใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร 

ส านกังาน

เขต อบต. 

สผ. ขออนุมัตริายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม (EIA) 

สอจ./กรอ. 
ขอใบอนุญาตประกอบ

กจิการ 

ตดิตอ่ 

1.ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

2.ใบขนสนิคา้ขาออก 

3.ขอ้มูลการแจง้หรือหกัเงนิ 

4.ขอ้มูลรายงานบัญชสีนิคา้ 

1.หนังสืออนุญาตใหน้ า 

สัตว์น ้าเขา้มาในราชอาณาจักร 

  2. ใบอนุญาตน าสัตว์/ซากสัตว์ 

ออกนอกราชอาณาจักร  

ระบบของกรมประมง 

1.ใบอนุญาตการน าเขา้ส่งออก

สัตว/์ซากสัตว์ (ร.6/ร.9) 

2.ใบรับรองสนิคา้การเกษตร 

(Health Certificate) 

ระบบของกรมปศุสตัว ์

1.ลงทะเบียนผูป้ระกอบการ  

2.ใบรับรองแหล่งก าเนดิสนิคา้ 

3.ใบอนุญาตและรับรอง 

     การส่งออก-น าเขา้สนิคา้

ทั่วไป 

ระบบของกรมการคา้ต่างประเทศ 

1.ใบแจง้ขอ้เท็จจรงิน าเขา้

ส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./

อก.6) 

2.ใบอนุญาตอ่ืน ๆ 

ระบบของหน่วยงานอ ืน่ๆ 

วางแผนธุรกิจ ขยายธุรกิจ ด าเนินธุรกิจ เริม่ตน้ธุรกิจ เลกิกิจการ 

ระบบของผูใ้หบ้รกิารคยีใ์บขน 
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การจดัอนัดบั Ease of Doing Business (EoDB) 

ศกึษาเกีย่วกับขั ้นตอนและ

ระยะเวลาการใหบ้ริ กา ร  

การอ านวยความสะดวก 

ต ้น ทุน ค่ า ใ ช ้จ ่ า ย  แล ะ

กฎหมาย กฎ ระเบยีบต่าง ๆ 

ของรัฐว่ ามีส ่วนสนับสนุน

หรือเป็นอุปสรรคตอ่ 

การด าเนินธุรกจิอยา่งไร 

ขอบเขตการศกึษา 

เกณฑก์ารพจิารณา 

พจิารณา 4 องคป์ระกอบส าคัญทีเ่กีย่วกับการด าเนินธุรกจิ 

โดยมีตัวชีวั้ดในการส ารวจ 10 ดา้น ตามวงจรธุรกจิ 

ตัง้แตก่ารเริ่มตน้ธุรกจิจนถงึการปิดกจิการ 

Efficiency & 
Quality 

ประโยชนท์ีร่ฐับาลจะไดร้บัจากการใชว้ธิกีารวดัของ
รายงาน Doing Business 

1. จะท าใหท้ราบวา่จะใชผ้ลการจดัอนัดบัปรบัปรุง
บรรยากาศใหเ้อื้ออ านวยตอ่การประกอบธุรกจิ 

2. จะท าใหไ้ดเ้รยีนรูแ้นวทางปฏบิตัทิ ีด่ขีองประเทศอืน่ 

3. กระตุน้ใหเ้กดิการ Reform และผลกัดนัโครงการ
ปรบัปรุงบรกิารอยา่งชดัเจน 

รายงาน Doing Business คือ รายงานผลการศกึษาเพือ่จัดอนัดับความยาก-งา่ยในการเขา้ไปประกอบธรุกจิในประเทศต่าง ๆ  ทั่ว
โลก โดยธนาคารโลก “มุง่เนน้การส ารวจการประกอบธรุกจิของธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเมอืงที่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ” 
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 ผลการจัดอันดับ Doing Business 2017 : 50 อันดับแรกของโลก 
           

         ประเทศไทยในปี 2017 อยู่ในอันดับที่ 9 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของอาเซียน 

50 ประเทศแรกของโลกที่ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 
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 ผลการจัดอันดับ Doing Business 2017 ของประเทศไทยรายด้าน 
ผลการด าเนินงานของไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในอันดับที่ 1 รายด้าน ด้านที่อยู่ในกลุ่มที่มีผลการด าเนินการ 
ใกล้เคียงกับ World Best ได้แก่ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และด้านการค้าระหว่างประเทศ  
ส าหรับด้านที่มีระยะห่างมากที่สุด คือ ด้านการได้รับสินเชื่อ 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าคะแนน DTF 

ประเทศไทย ประเทศ World Best ระยะห่าง 

 ด้านการขออนุญาตกอ่สรา้ง (อันดับ 42) 75.65 87.40 นิวซีแลนด์ 11.75 

 ด้านการเริ่มต้นธุรกจิ (อันดับ 78) 87.01 99.96 นิวซีแลนด์ 12.95 

 ด้านการค้าระหว่างประเทศ (อันดับ 56) 84.10 100.00 ออสเตรีย * 15.9 

 ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (อันดับ 37) 83.22 99.88 เกาหลีใต้ 16.66 
 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน (อันดับ 27) 66.67 83.33 นิวซีแลนด์/

สิงคโปร์ 
16.66 

 ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (อันดับ 23) 77.08 93.89 ฟินแลนด์ 16.81 

 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (อันดับ 51) 64.54 84.15 เกาหลีใต้ 19.61 

 ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (อันดับ 68) 68.34 94.46 นิวซีแลนด์ 26.12 
 ด้านการช าระภาษี (อันดับ 109) 68.68 99.44 การ์ต้า/สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ 
30.76 

 ด้านการได้รับสินเช่ือ (อันดับ 82) 50.00 100.00 นิวซีแลนด์ 50 

* เพ่ิมเติมประเทศที่ได้รับค่าคะแนน DTF สูงที่สุด ได้แก่ เบลเยียม, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, ฝร่ังเศส, ฮังการี และอิตาลี 

ระยะห่ำงน้อย 

ระยะห่ำงมำก 



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

1. การเริ่มต้น 
ธุรกิจ 96   (14) 

2. การขออนุญาต 
ก่อสร้าง (39) (15) 

3. การขอใช้ 
 ไฟฟ้า (11) (6) 

4. การจดทะเบียน
ทรัพย์สิน (57) (17) 

5. การได้รับ 
สินเช่ือ (97) (28) 

6. การคุ้มครอง  
 ผ ู้ลงทุน (36) (4) 

7. การช าระภาษี 
(70) (31) 

8. การค้าระหว่าง 
ประเทศ (56) (41) 

9. การบังค ับให้
เป็นไปตามข้อตกลง 
(57) (1) 

10. การแก ้ปัญหาการ
ล้มละลาย (49) (27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้นธุรกิจ ด ำเนินธุรกจิ เลกิธุรกจิ 

ผังขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ  Doing Business  2016 

1. จองช่ือ 
นิติบุคคล 
online(0.5)(0.5) 

2. ช ำระเงิน 
ค่ำหุ้น (1)  

3. จัดท ำ 
ตรำยำง (4)  

 
 
 
1.ยื่นค ำขอ
อนุญำต (1) (2) 
 
 
  

 
2. รับกำรตรวจ 
ก่อนอนุมัติ(1)(2) 
 

4.แจ้งชื่อผู้ 
ควบคุมงำน (1)  

1.ยื่นค ำร้อง 
ขอติดตั้งไฟฟ้ำ 
(12) (9) 

2. เชื่อมต่อ
ไฟฟ้ำภำยนอก 
(18) (18)  

4. ติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้ำ   (7) (4) 

3. ตรวจสอบ
กำรเดิน
สำยไฟฟ้ำ (2)(2)  

1. ขอหนังสือ
ส ำคัญ (1) (3) 

2.จดทะเบียน
ทรัพย์สิน (1) 
(1) ดัชนีควำมลึก

ของข้อมูลเครดติ  
(6 (7) คะแนน) 
เต็ม 8 

ระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบเอกสำร 
(11) (4) ชม. 

การส่งออก 1. กำรยื่น 
ฟ้องคด ี
(60) (6) วัน 

2. พิจำรณำคด ี
(260) (118) วัน 

3. กำรบังคับ
คดี (120) (26) 
วัน 

12. ขอติดต้ัง 
ประปำ (1) (2) 
13. ตรวจกำรติดต้ัง
น้ ำประปำ (1) (1) 

16. ตรวจสอบคร้ัง
สุดท้ำย (1) (1)  

3. รับใบอนุญำต
ก่อสร้ำง (30) (30) 

27.5 (4) วัน 103 (79) วัน 37 (31) วัน  ค่าใช้จ่าย 6.3% (2.9%) 22 (13) รายการ  
264 (118)  ชม. 

E 64  (18) ชม/ 
I 56  (37) ชม 440 (150) วัน  

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)   

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

ดัชนีกำร 
เปิดเผยข้อมูล  
10 (10) / 10 

ดัชนีด้ำน
กฎระเบียบ
ประโยชน์ทับซ้อน  
7.7 (8.7) /10 

ดัชนีควำม 
สะดวกในกำรฟ้อง
คดีของผู้ถือหุ้น   
6 (7) / 10 

ดัชนีควำม
แข็งแกร่งในกำร
คุ้มครองสิทธิ 
นักลงทุนเสียงข้ำง
น้อย 6.3 (7.8)/10 

ภาษีเงินได้ 
นิตบิุคคล 
1 ครัง้ 160 (26) 
ชม.  
เงินสมทบ
ประกันสงัคม 
12 ครัง้ 48 (62) 
ชม.  
ภาษีธุรกิจ 
เฉพาะ 
ภาษีโรงเรือน 
และที่ดนิ 
ภาษีการโอน
ทรัพยส์นิ 
ภาษีน า้มัน 
ภาษีโฆษณา 
กองทุนเงิน 
ทดแทน 
ภาษีรถ 
ภาษีมูลคา่ 
เพิ่ม (VAT) 
1  ครัง้ 56 ชม. 
ภาษีจาก 
การจ่ายเงิน 
โดยใช้เช็ค 
ภาษี 
ดอกเบีย้ 

ระยะเวลำ 
 (2.7 (0.8) ปี) 
ค่ำใช้จ่ำย  
(ร้อยละ36  (3.0) 
ของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย)์ 
อัตรำเงิน 
ท่ีได้คืน (42.50) 
(89.70) เซนต์ต่อ
ดอลลำร์) 

สีด ำ : ข้อมูลประเทศไทย สีน ้ ำเงิน : ข้อมูลประเทศมำเลเซีย       : ส่ิงที่ท ำได้ดี       : ส่ิงที่มีโอกำสปรับปรุง  : ส่ิงที่ตปท.ไม่มี สีแดง : ข้อมูลสิงคโปร์ 

กสร./พค./สพ 

กทม./กปน./กฟน/. 

กฟน. 

พค./ทด. 

สศค. 

กลต./ พค. 

สปส./สพ. 

กบค./ 
สนง. ศำลยุติธรรม 

5. ช ำระเงิน 
ค่ำจดทะเบียน 
(1)  

6.. จดทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(1)  

New 

New 

5.สุ่มตรวจ 1 (1) 

6.สุ่มตรวจ 2(1) 

7.สุ่มตรวจ 3(1) 

8.สุ่มตรวจ 4(1) 

9.สุ่มตรวจ 5(1)  

10.สุ่มตรวจ 6(1)  

11.สุ่มตรวจ 7(1)  

14. ยื่นและอนุมัติ
บ ำบัดน้ ำเสีย (30) (12) 

15. อนุมัติติดต้ัง
น้ ำประปำ (10) (11) 

17. รับรองกำรใช้
อำคำร (30) (1) 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

New 

11 

กฎ 
2/2 

ก่อน 
 1/1 

ระหว่ำง 
  2/3 

หลัง 
 3/3 

ประกัน 
   1/2 

ผู้ตรวจ 
สอบ2/4 

DTF     85.07   (95.34) DTF   75.64   (81.1) 

New 

DTF   90.50   (93.34) 

ดัชนีกำรควบคุมคุณภำพอำคำร (15) 

ดัชนีควำม 
น่ำเชื่อถือและควำม
โปร่งใสของภำษี(8) 

7 

DTF   71.33   (85.66) 

2.จดทะเบียน
ทรัพย์สิน (1) 
(1) 

New 

New 

New 

ดัชนีกำรวัด 
คุณภำพกำรบริหำร
ทรัพย์สนิ (30) New 

13.5
0 

ควำมน่ำเช่ิอถือของข้อมูล
ที่ดิน  1/8 

  ควำมโปร่งใส   3/6 

ควำมครอบคลุมพืน้ที่  4/8 

แก้ปัญหำข้อพิพำท  5.5 /8 

DTF   45.0   (70.0) 

%ควำม
ครอบคลุมของ
กำรจดทะเบียน
สินเชื่อภำครัฐ 
(0.0%) (57.0%)  

%ควำม
ครอบคลุมของ
เครดิตบูโร
(60.20%) 
(77.10%)  

DTF   63.33   (78.33) 

ดัชนีควำม
น่ำเชื่อถือของ 
director  
7 (9) /10 

ดัชนีธรรมำภิบำล
ของผู้ถือหุ้น  
 5 (7) / 10 
ดัชนีสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น  5 (6) 
/10 
ดัชนีควำมเป็น 
เจ้ำของและกำร
ควบคุมกิจกำร 6(8)/10 

ดัชนีควำม 
โปร่งใสของกิจกำร 
 4 (7) /10 

DTF   77.7 
- 

  (84.31) 

DTF   84.10 - 

  89.35 

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 
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 

DTF   62.69  
           84.91 

ดัชนีคุณภำพของ
กระบวนกำร  
(15.5) 
พิจำรณำ (18) 

6.5 

กระบวนกำรศำล 
3/5 

New 

Case 

Management 

1/6 
คดีทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

0/4 
กำรไกล่เกล่ีย 
2.5/3 

DTF   45.0   (70.0) 
DTF   45.0   (70.0) 

ดัชนีควำม 
แข็งแกร่งของกรอบ
กำรท ำงำนของ
กฎหมำยล้มละลำย 
 (16) (8.50) 

11.5 

กบค./ 
สนง. ศำลยุติธรรม 

กระบวนกำรกำร
พิจำรณำคดี 2/3 

กำรจัดกำรสินทรัพย์ของ
ลูกหนี้ 4/6 

กำรฟ้ืนฟูกิจกำร  
2.5/3 
กำรมีส่วนร่วมของ
เจ้ำหนี้ 3/4 
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เริม่ตน้ธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิ เลกิธุรกจิ 

1. การ
เร ิม่ตน้ 
ธุรกจิ 

2. การขอ
อนุญาต 
กอ่สรา้ง 

3. การ
ขอใช ้
ไฟฟ้า 

5. การ
ไดร้บั 
สินเชือ่ 

6. การ
คุม้ครอง  
 ผูล้งทุน 

4. การจด
ทะเบยีน
ทรพัยส์ิน 

7. การ
ช าระ
ภาษ ี

8. 
การคา้
ระหวา่ง 
ประเทศ 

9. การบงัคบั
ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ตกลง 

10. การ
แกปั้ญหา 
การล้มละลาย 

ผล Ease of Doing Business (EoDB) และโอกาสในการพฒันา  

1. ขัน้ตอนการจัดท าตรายาง 
2. ระยะเวลาการพจิารณาอนุมัต ิ

ขอ้บังคับในการท างาน 

1. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนทรัพยส์นิ 
2. ดัชนคีุณภาพของการบรหิารทีด่นิ (0-30)  

 

1. จ านวนครัง้และวธิีการในการจ่ายเงนิสมทบ

ประกันสังคม 
2. จ านวนประเภทภาษีและจ านวนครัง้ทีต่อ้งจ่ายภาษีรวม 
3. จ านวนชั่วโมงในการเตรยีมการจนกระท่ังช าระภาษี 

1. การสุ่มตรวจระหว่างก่อสรา้งอาคาร 
2. ระยะเวลาการขอตดิตัง้ระบบบ าบัดน ้าเสยี 

ประปา  
3. ระยะเวลาการขอรับรองการเปิดใชอ้าคาร 

1. ระยะเวลาในการยืน่ค ารอ้งขอตดิตัง้ไฟฟ้า 
2. ระยะเวลาในการเช ือ่มต่อไฟฟ้าภายนอก 

1. ระยะเวลาการน าเขา้และส่งออกสนิคา้ 
2. จ านวนเอกสารทีใ่ชใ้นการน าเขา้และส่งออกสนิคา้ 

1. เครดติบูโรไม่ไดจ้ัดเก็บและเผยแพร่ขอ้มูลผูค้า้ปลกี
และขอ้มูลจากบรษัิทผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภค 

2. ไม่มกีารใหบ้รกิารคะแนนเครดติบูโรโดยหน่วยงาน
ของภาครัฐ 

1. สทิธิของผูถ้อืหุน้ต่อการฟ้องรอ้งให ้
ผูบ้รหิารรับผดิ 

2. จ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิตรวจสอบเอกสาร 
3. สทิธิของโจทกใ์นการรอ้งขอเอกสารจาก

จ าเลย โดยไม่ตอ้งเฉพาะเจาะจง 
4. สทิธิในการเรยีกประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

เพือ่เรยีกเพิม่ทุน 

1. ระยะเวลาใน
กระบวนการบังคับให ้

เป็นไปตามขอ้ตกลง 
(การยืน่ค ารอ้ง การ
พจิารณาคด ีและการ

บังคับคด)ี 

2. การด าเนินกระบวนการ 
โดยใชร้ะบบ
อเิล็กทรอนิกส ์

1. จ านวนวันทีเ่จา้หนีร้อ 
ในการไดร้ับเงนิกูค้นื 

2. การจัดการทรัพยส์นิ
ของลูกหนี ้

3. อัตราเงนิทีเ่จา้หนี้ไดค้นื 
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ด าเนินการแลว้โดย ม.44 



1. แนวทางการปรับปรุงด้านการเร่ิมต้นธุรกิจคือการลดข้ันตอนและระยะเวลาผ่าน 
การขยายการให้บริการของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (BizPortal) 

การด าเนินงาน 
1. ออกมาตรา 44 แก้ไขกฏหมายยกเลิกการส่งข้อบังคับ และตรายางแล้ว 
2. พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการธุรกิจ (BizPortal) ให้เป็นช่องทางเพ่ือขยาย
การให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระของผู้ประกอบการ  
(ลดขั้นตอนและระยะเวลา) 

โครงการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการ 

1. ยกเลิกข้อก าหนดให้บริษัทส่ง
ข้อบังคับการท างาน 
2. ลดหรือยกเลิกทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 
3 .ยกเลิกการประทับตรายาง 
3 น าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 



2. แนวทางการปรับปรุงด้านการขออนุญาตก่อสร้างคือการลดข้ันตอน เพิ่มการควบคุม
คุณภาพการก่อสร้างและเพิ่มความรับผิดชอบในกรณีการก่อสร้างมีปัญหา 

โครงการแยกประเภทของอาคารตามความเสี่ยงและ
สถานที่ตั้งเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

ปรับปรุงกฎระเบียบ กทม. เก่ียวกับการขออนุญาตและ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารโดยวิธีการตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง 
 

การด าเนินงาน 
แก้ระเบียบแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 60 
 



3. แนวทางการปรับปรุงด้านการขอใช้ไฟฟ้าคือการท าข้ันตอนคู่ขนาน การแก้ปัญหา 
ไฟฟ้าดับและการน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ใช้บริการ (Application) 

โครงการพัฒนา Application เพื่อสื่อสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางตา่ง ๆ   

1. ปรับปรุงขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้าโดยติดต้ังมิเตอร์คู่ขนาน
พร้อมกับงานภายนอกอ่ืนๆ 
2. กระตุ้นให้มีการใช้ online application portal 

การด าเนินงาน 
1-2  ได้ด าเนินการแล้ว 
 



ผูป้ระกอบการ 

ตวัอย่างกรณีผู้ประกอบการตอ้งการขอจดัต ัง้ธุรกจิ 

เขา้ระบบกลางเพยีง 1 ระบบ  
เพือ่ด าเนนิการขอจดัต ัง้ธุรกจิ 

ในประเทศไทย 

ระบบบูรณาการงาน
บรกิาร 

ขา้มหนว่ยงาน 
Integrated 

Government Services 

จองชือ่นติบุิคคล 
จดทะเบยีน

หนงัสอืบรคิณห ์

สนธ ิ

จดทะเบยีนธุรกจิ 
ขอ

อนุญาต

ก่อสรา้ง 

ขอใช้

ไฟฟ้า 
ขอน า้ประปา 

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ 

  1. จองชื่อนติิ

บุคคล  

2. จดทะเบียน

หนังสือบรคิณห์สนธ ิ

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ 

3. ยื่นจดทะเบียน

ธรุกจิ 

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ 

5.1 ขอขึน้ทะเบียน

นายจา้ง 

ส านกังาน

ประกนัสงัคม 

5.2 ยื่นขอ้บังคับ 

การท างาน 

กรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน 

(กรณีมีลูกจา้งเกิน 10 คน) 

(ด าเนินการแล  ้ว) 

  ระบบบูรณาการงานบรกิารธุรกจิ (Biz Portal) 
•  Automization 
•  Online 
•  One stop service 

ระบบบูรณาการงานบรกิารขา้มหน่วยงาน เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถลงทะเบยีนขอจัดตัง้ธุรกจิผ่านช่องทางเดยีว โดยการเช ือ่มโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน  
ทัง้ภาครัฐแบบครบวงจร และใหห้น่วยงานสามารถบรหิารจัดการขอ้มูล เอกสาร หลักฐานไดผ้่านระบบ ลดการใชก้ระดาษและเอกสารทีซ่ ้าซอ้น 

ขอข ึน้ทะเบยีน
นายจา้ง/ยืน่

ขอ้บงัคบัการ
ท างาน 

(อยู่ระหวา่งด าเนินการ) 
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ระยะที ่2 

กรุงเทพ 

มหานคร 

การไฟฟ้า 

นครหลวง 

การประปา 

นครหลวง 

3.3 ผลการศกึษา ออกแบบ และการด าเนนิงานปจัจุบนั (ตอ่) 

E-Registration: พ.ค..60 



ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาระบบราชการ 1 

2 การขบัเคลือ่นระบบราชการสู ่Government 4.0 
 

3 แนวทางการพฒันางานบรกิารภาครฐัเพือ่ภาคธุรกจิ : Biz Portal 

การการพฒันาระบบราชการและการบรกิารภาครฐั 

 

การสง่เสรมิประสทิธภิาพงานบรกิารภาครฐัตาม พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ  

4 
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พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

“ปัจจุบันมีกฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตจ านวนมาก การประกอบกจิการของประชาชนจะตอ้งขออนุญาตจาก 

สว่นราชการหลายแหง่ อีกทัง้กฎหมายว่าดว้ยการอนุญาตบางฉบับไม่ไดก้ าหนดระยะเวลา เอกสาร และหลักฐาน 

ทีจ่ าเป็นรวมถงึขัน้ตอนในการพจิารณาไว ้ท าใหเ้ป็นอุปสรรคตอ่ประชาชนในการยื่นค าขออนุญาตด าเนนิการต่างๆ 

ดงันัน้ เพ่ือใหม้ีกฎหมายกลางทีจ่ะก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต และจัดตัง้ศนูย์บร ิการร่วม

เพ่ือรับค ารอ้งและศนูย์รับค าขออนุญาต ณ จุดเดยีว และเพ่ือใหข้อ้มูลทีช่ัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชน

ซึง่จะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัตน้ีิ” 

• การใชบ้งัคบั  : การอนุญาต การจดทะเบียน หรือการแจง้ ทีม่ีกฎหมายหรือกฎก าหนดใหต้อ้ง
ขออนุญาต   จดทะเบียน หรือแจง้ ก่อนจะด าเนนิการใด 

• เจา้หนา้ที ่    : เจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยวธิีปฏบิัตริาชการทางปกครอง 

• อนุญาต      : การทีเ่จา้หนา้ทีย่นิยอมใหบุ้คลใดกระท าการใดทีม่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้ง
ไดร้ับ   ความยนิยอมก่อนการกระท านัน้ และใหห้มายรวมถงึ การออกใบอนุญาต การ
อนุมัต ิ   การจดทะเบียน การข ึน้ทะเบียน การรับแจง้ การใประทานบัตร และการให ้
อาชญาบัตร 

• ผูอ้นุญาต     :  ผูซ้ ึง่กฎหมายก าหนดใหม้ีอ านาจในการอนุญาต 

• พนกังานเจา้หนา้ที ่    : พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยการอนุญาต 

• กฏหมายว่าดว้ยการอนุญาต: กฏหมายทีม่ีบทบัญญัตกิ าหนดใหก้ารด าเนนิการใดหรือการประกอบกจิการใด
ตอ้งไดร้ับ  อนุญาตก่อนจงึจะด าเนนิการได ้

• ค าขอ   : ค าขออนุญาต 

เจตนารมณ์ 

ความหมาย 
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- ประกาศ ณ จุด

บรกิาร 
- ส ือ่อเิล็กทรอนิกส ์

(มาตรา 7) 

คูม่อืส าหรบัประชาชน ยื่นค าขอรบับรกิาร 

- ยืน่ ณ จุดใหบ้รกิารแต่
ละหน่วยงาน 

- ผ่านทางอเิล็กทรอนิกส ์
- ศูนยบ์รกิารร่วม
กระทรวง/จังหวัด 

- ศูนยร์ับค าขออนุญาต 

ตรวจสอบค าขอ 

เรือ่งแลว้เสร็จตามค าขอ 

เรือ่งไมแ่ลว้เสร็จ 

- หากไม่ถูกหรอืไม่ครบใหแ้จง้ทันท ี

หรอืบันทกึความบกพร่องนั้นไวม้อบ
แก่ผูย้ ืน่ค าขอไวเ้ป็นหลักฐาน  

- สามารถขอเอกสารเพิม่ไดเ้พยีงครัง้

เดยีว 
(มาตรา 8) 

- ถูกตอ้ง  
- ครบถว้น  

ค าขอ/เอกสารไมถู่กตอ้ง 

หากครบก าหนดแลว้ยังพจิารณา 

ไม่แลว้เสร็จ ใหใ้หแ้จง้ผูย้ ืน่ค าขอ

ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะ

พจิารณาเสร็จ พรอ้มส่งส าเนาให ้

ก.พ.ร. 

(มาตรา 10) 

ใหม้ศีูนยบ์รกิารร่วมเพือ่รับค าขอและชีแ้จง (มาตรา 7 วรรคส ี)่ 

ก าหนดแนวทางศูนยบ์รกิารร่วม (มาตรา 7 วรรคส ี)่ 

ศูนยร์บัค าขอ

อนุญาต 

กรณีจ าเป็นและสมควร เสนอ 
ครม. จัดตัง้ศูนยร์ับค าขออนุญาต  
(มาตรา 14) 

จัดท าคู่มอืส าหรับประชาชน  และเผยแพร่ (มาตรา 7) 

 จัดท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รองรับการรายงานคูม่ือส าหรับประชาชน และรายงานกรณีลา่ชา้ 
 สง่เสริมความรูแ้ละส ือ่สารสรา้งความเขา้ใจ 

- จัดท าแนวทางการจัดท าคู่มอืส าหรับประชาชน (มาตรา 

7) 

- ตรวจสอบคู่มอืส าหรับประชาชน (มาตรา 7 วรรคสาม) 
- ตรวจสอบกรณีล่าชา้ (มาตรา 10 วรรคสอง) 

ก าหนดใหย้ืน่ค าขอผ่านทางส ือ่อเิล็กทรอนิกส ์ 
(มาตรา 7 วรรคหนึ่ง) 

- เจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอปฏิบัตติามที ่ พ.ร.บ.ฯ ก าหนด 

- ผูอ้นุญาตพจิารณาปรับปรุงกฎหมายทุก 5 ปี (มาตรา 6) 

- ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจสอบการประกอบ

กจิการของผูไ้ดรั้บอนุญาต (มาตรา 13) 

- ตราพระราชกฤษฎกีาการช าระค่าธรรมเนยีมต่ออายุ

ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอ (มาตรา 12) 

 
หารือกับหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการออกใบอนุญาต เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี (มาตรา 12 วรรคสี)่ 

ภาพรวมพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกฯ 
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เวทีสัญจร 

การส่ือสารสร้างความเข้าใจ 

คู่มือส าหรับประชาชน 

4 
MOU การเชื่อมโยงข้อมูล 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ 1 

3 

2 

การประชุม
ภาคเอกชน 

การส ารวจและลงพ้ืนท่ีติดตาม 4 

การศึกษาแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติฯ (มาตรา 12) 5 

“คู่มือประชำชน”  
Mobile App. 

Viewed : 125,586 คร้ัง 

จัดท าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

www.info.go.th 
Viewed  : 1,893,917 คร้ัง ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 

คู่มือที่จัดส่งมำยังส ำนักงำน ก.พ.ร.  
ทั้งหมด 877,172 คู่มือ 
 
เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว 40,154 
คู่มือ 

ภาพรวมการด าเนินการ 

http://www.info.go.th/
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ปัจจุบันคู่มือส าหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการรออนุมัติโดยส านักงาน ก.พ.ร. กว่า 97% คือคู่มือ
ส าหรับประชาชนของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานส่วนภูมิภาค และสถาบันการศกึษา 

การติดตามผลการด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชน  
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 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่อ านวยความสะดวกในการ
ขออนุญาตของทางราชการ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2558 ณ ตึกนำรีสโมสร ท ำเนียบรัฐบำล โดยรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ  
เครืองำม) เป็นประธำน 

เพื่อลดกำรบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือกำรขอเอกสำรซ้ ำซ้อน โดยใช้วิธีกำร
เช่ือมโยงข้อมูล โดยหน่วยงำนภำคเอกชนผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่ต้องย่ืน
ส าเนาในการย่ืนค าขอ ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น งบ
กำรเงิน และหนังสือบริคณห์สนธิ 

 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนภูมิภาคเพื่ออ านวย
ความสะดวก ในการขออนุญาตของทางราชการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 ณ ตึกนำรีสโมสร ท ำเนียบรัฐบำล โดยรอง
นำยกรัฐมนตร ี(นำยวิษณุ  เครืองำม) เป็นประธำน 

เพื่อพัฒนำระบบกำรเช่ือมโยงข้อมูลไปยังส่วนภูมิภำค โดยให้บริกำรแก่ผู้ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำรขอวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน 
พัฒนำระบบกำรยื่นค ำขอและพิจำรณำค ำขอแบบออนไลน์ผ่ำนระบบน ำร่อง Single Window for Visa and Work Permit และน ำร่อง
เปิดบริกำรออนไลน์ไปยังส่วนภูมิภำคในจังหวัดท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจส ำคัญ คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต 

การเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์เพื่ออ านวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ  
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Phase 1 : การเช่ือมโยงการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานรัฐ 

e-Expert 
Web Service 

ไฟล์เอกสาร 
1. หนังสือรับรองนติิบุคคล 
2. บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
3. งบการเงิน 
4. หนังสือบริคณห์สนธ ิ

ระยะเวลา : 8  เดือน: เริ่มใช้เดือนกรกฎาคม 2559 

(ผู้รับบรกิารไม่ต้องย่ืน) 

การปรับปรุงการให้บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
ด้วยโครงการน าร่อง Single Window for Visa & Work Permit 

บริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสริม  
 

ยื่นค ำร้องขอน ำช่ำงฝีมือ 
เข้ำมำท ำงำนในบริษัท 

ความร่วมมือในการเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่อ านวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ  
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Phase 2 : โครงการน าร่องการพัฒนาระบบ Single Window for Visa & Work Permit  

บริษัท 

พิจำรณำ และอนุมัติค ำ
ร้อง 

ช่ือ-นามสกุล , วันเดือนปี
เกิด 
สัญชาติ , ที่อยู่ 
เลขที่หนังสือเดินทาง 
โดยสารโดยพาหนะ 
มาจากด่าน 
บัตรขาเข้า/ขาออก 
ตม.๖ ล าดับที ่
ช่ือต าแหน่ง , ช่ือบริษัท 
วันที่ให้อยู่ถึง 
เอกสารแนบ 
หนังสือรับรองจาก BOI 

ชื่อ-นามสกุล 
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย 
วันเดือนปีเกิด , สัญชาติ 
หมู่โลหติ 
เลขท ี่หนังสอืเดินทาง 
ที่อยู่ 
ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบริษัท 
วันท ี่ให ้อยู่ถึง 
เอกสารแนบ 
หนังสือรับรองจาก BOI 

ชื่อ-นามสกุล 
วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ
เลขที่หนังสือเดินทาง 
ที่อยู ่
ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบริษัท 
วันที่ให้อยู่ถึง 
เอกสารแนบ 
หนังสือรับรองจาก BOI 

บริษัท ยื่นค าขอ  

บริษัท ยื่นค าขอ  

หน่วยงานช่างฝีมือ กองก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 

ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการท างาน ของคนต่าง
ด้าว เพ่ือส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน 

ไฟล์เอกสำร 
1.หนังสือรับรองนิติบุคคล 
2.บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น 
3.งบกำรเงิน 
4.หนังสือบริคณห์สนธิ 

(ผู้รับบริการไม่ต้องยื่น) 

น าร่องการรับข้อมูลผ่านทาง web service แบบ Real-Time และ e-file ท้ังหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น      หนังสือบริคณธ์สนธิ และงบการเงิน ไปใช้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดงาน  

เริ่มทดสอบเดือนกรกฎาคม 
2560 

ความร่วมมือในการเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่อ านวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ  
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คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรให้หน่วยงำน
รำชกำรพิจำรณำจัดท ำแบบฟอร์มเอกสำรรำชกำร 2 ภำษำ ตำมที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศเสนอ โดย
ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องพิจำรณำก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมชัดเจน 
.......... แล้วด ำเนินกำรต่อไป  

 ทั้งน้ี ให้เร่งด าเนินการส าหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และเอกสารที่ เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. รำยงำนคณะรัฐมนตรีเพ่ือทรำบ
ผลกำรด ำเนินงำนเมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำหรับเอกสำรรำชกำรอ่ืน ๆ ให้พิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมล ำดับความส าคัญ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2564 และให้
ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการด าเนินงานแล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก 6 เดือน 

การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 
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ในกำรผลักดันให้หน่วยงำนรำชกำรไทยจัดท ำแบบฟอร์มเอกสำรรำชกำร 2 ภำษำ (ภำษำไทยควบคูภ่ำษำอังกฤษ) เพ่ือประโยชน์ ดังน้ี 

(1) ลดข้ันตอนและ
กระบวนการรับรอง
เอกสารอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ท ำให้ประหยัดเวลำใน
กำรรับรองเอกสำรและ
ประชำชนได้รับบรกิำร
จำกภำครัฐได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน 

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

(3) ลดการแปลที่ไม่มี
มาตรฐานด้วยแบบฟอร์ม
เอกสำรรำชกำร 2 ภำษำ 
ท ำให้เอกสำรที่ผ่ำนกำร
รับรองมีมำตรฐำนกำรแปล
ที่ได้รับกำรยอมรับจำก
หน่วยงำนและมีมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ 
สำมำรถน ำไปใช้ใน
ต่ำงประเทศได้อย่ำง
สมบูรณ์และได้รับกำร
ยอมรับ 

(4) ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ประเทศ
สมำชิกจ ำเป็นต้องเร่ง
ส่งเสริมสร้ำงควำม
เช่ือมโยงด้ำนกำยภำพ 
กฎระเบียบ และกำร
ติดต่อระหว่ำงประชำชน 

การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 



(1) ส านักงาน 
ก.พ.ร.จัดท า
แผนการ

ด าเนินการ
ภาพรวม 

(2) ส านักงาน 
ก.พ.ร. จัดท า
หนังสือแจ้ง 

มติคณะรัฐมนตรี 

(3) ส่วนราชการ
แต่งต้ัง

คณะท างาน/
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

(4) ส่วนราชการ 
จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

(5) ส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง

รายงานผลการ
ด าเนินงานเป็น

ระยะ  

(6) ส านักงาน 
ก.พ.ร. ติดตามผล
การด าเนินงานเป็น
ระยะ และรายงาน
ผลการติดตามต่อ 
อ.ก.พ.ร.ฯ  ก.พ.ร. 

และครม.  

ระยะแรก (ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560)  

ระยะต่อไป (ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564) 

เอกสารท่ีประชาชน
ต้องใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ที่มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มเอกสำร
รำชกำร  

 อำจแบ่งเป็นกำรด ำเนินงำน เป็น 5 ระยะ  
 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน 5 ปี 

ส่วนราชการที่มีเอกสารเก่ียวข้องกับการ
อ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

กรมการ
กงสุล   

 จัดท ำรำยชื่อผู้รับผิดชอบ  
 จัดท ำค ำแปลมำตรฐำน 

* มติ ครม. ก ำหนดให้รำยงำน 
ควำมคืบหน้ำ ทุก 6 เดือน  

** ส้ินสุดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ตำมมติ ครม. ในปี 2564 

 ให้ค ำปรึกษำหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรแปลเอกสำร 
 ตรวจสอบกำรแปลเอกสำร (อ้ำงอิงจำกค ำแปลของรำชบัณฑิตยสถำน)  

การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 
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แนวทางด าเนินงาน 
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 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ร่วมกับ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บริกำรของรัฐ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม-กันยำยน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
ประสบกำรณของประชำชนต่อกำรใหบริกำรตำมคูมือส ำหรับประชำชน กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของประชำชนตอกำรให้บริกำรตำมคู่มือส ำหรับประชำชนของหนวยงำนของรัฐ และเพ่ือ
หำแนวทำงปรับปรุงกำรใหบริกำรตำมคูมือส ำหรับประชำชนของหนวยงำนของรัฐ ใหมี
ประสิทธิภำพย่ิงข้ึนตอไป 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ  
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การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ  
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การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ  
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ประชาชนส่วนใหญ่ 
เก่ียวกับ 

คู่มือส าหรับประชาชน 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ  
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 ด้านเจ้าหน้าท่ี  ส่วนใหญ่มองว่าผู้ให้บริการขาดจิตบริการ ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือช่วยแก้ปัญหาให้ได้ และบุคลากรผูใ้ห้บริการมจี านวนไม่
เพียงพอ 

 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ส่วนใหญ่เห็นว่าการให้บริการยังคงลา่ช้า และไม่มีการรวมศูนย์ มีขั้นตอนการให้บริการท่ี
ยุ่งยาก 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ส่วนใหญ่เห็นว่า ท่ีจอดรถมีจ ากัด พ้ืนท่ีทรุดโทรม คับแคบไม่เพียงพอต่อประชาชน 
ท่ีมาใช้บริการ ท่ีน่ังรอมีจ ากัด ช่องทางการให้บริการมีน้อย และสถานท่ีหายาก/ยากต่อการเข้าถึง 

 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ส่วนใหญ่มองว่าช่องทางประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไม่ท่ัวถึง 
และการให้ข้อมูลไม่ขัดเจน 

 ด้านเวลา  การให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ข้อเสนอแนะด้านอ่ืน ๆ  ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยากทราบเก่ียวกับคู่มือส าหรับประชาชนว่าคืออะไร  

ด้านรถโดยสารสาธารณะควรปรับเปลี่ยนให้มีความปลอดภัยและสะอาด อยากให้ปิดช่องทางการทุจริต 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอยากให้ส่งคู่มือประชาชนไปยังท่ีอยู่ตามบ้าน 

สรุปข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  

ผู้ตอบแบบสอบถามไดช่ื้นชมการให้บริการ โดยให้ความคิดเห็นว่าเจา้หนา้ที่บริการดี – ดีมาก/ดี
เย่ียม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บริการสะดวกรวดเร็ว สะดวกกว่าแต่ก่อน ให้บริการอย่างเป็น
กันเอง สุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ อธิบายให้ข้อมูลได้ครบถ้วน เข้าใจง่าย การ
ให้บริการมีการพัฒนาข้ึน ดีข้ึนในทุกระดับ และอยากให้รักษาคุณภาพที่ดีต่อไป 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ  
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1. การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานอยางตอเน่ือง พร้อม
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมท้ังการพัฒนางาน 
ในรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) 

2. การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหบริการไดเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน 
ในจุดเดียวและการด าเนินงานใหเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด 

3. การสงเสริมการจัดภูมทัิศนของสถานท่ีบริการ มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกแกประชาชนทุกกลมุโดยเฉพาะท่ีและชองทางพิเศษ
ส าหรับผูสูงอายุและผูพิการ 

4. อบรมความรคูวามสามารถและจิตบริการของเจาหนาท่ีอยาง 
ต่อเน่ืองและมีการด าเนินงานปดชองทางการทุจริตตาง ๆ  

5. การเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธการบริการใหมีความ
หลากหลาย 

6. การปรับปรุงดานเวลาในการใหบริการท่ีใหความสะดวกแก 
ผรูับบริการท้ังในและนอกเวลาราชการ 

7. การเผยแพรคมูือประชาชนในชองทางตาง ๆ อยางท่ัวถึง โดยเพ่ิม
เอกสารอักษรเบรลลส าหรับผูพิการทางสายตา การเผยแพรเสียง
ตามสายและภาษามือ เปนตน 

8. การปรับปรุงรูปแบบและระเบียบวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนใหมี
ความสอดคลองกันในแตละกลมุงาน  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สนับสนุนงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
2. การบูรณาการการท างานรวมกันภายในระบบราชการด้วย

กันเอง 
3. การสงเสริมนโยบายอยางตอเน่ืองในการพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. การท าวิจัยเชิงลึกหรือวิจัยเชิงคุณภาพ และปญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินของหนวยงานประเภทตาง ๆ  

2. ท าการวิจัยความคาดหวังของประชาชนในการขอรับการ
บริการจากภาครัฐในประเด็นตาง ๆ  เชน ระยะเวลา สถานท่ี  
สิ่งอ านวยความสะดวกและคูมือส าหรับประชาชน เปนตน 

3. การด าเนินการวิจัยติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานตาง ๆ เปนระยะทุก ๆ 2 ปี 

ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ  
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง   

หน่วยงานของรัฐ 

ควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการให้บริการทีมี่ความเหมาะสม และเพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งสามารถย่ืนเอกสารหรือรับ
ใบอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมประชาชน ให้สามารถติดต่อขอรับบริการได้
สะดวกทุกทีทุ่กเวลา โดยเฉพาะกระบวนงานประเภทอนุญาต/ ออกใบอนุญาต/รับรอง 
และรับแจง้         ช่องทางการให้บริการ 

ปรับปรุงการให้บริการ 

เพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการเพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการ โดยให้มีการศกึษา
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ รวมถึงกรณีตวัอย่างของหน่วยงานช้ัน
น าอื่นที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกนั และน ามาประยุกต์ปรับปรุงการให้บริการ
ให้รวดเร็วย่ิงข้ึน เพื่อสร้างความพงึพอใจในการให้บริการแกป่ระชาชน โดยการจดัท า
มาตรฐานข้อตกลงการใหบ้ริการเพื่อก าหนดใหเ้จา้หน้าที่ท างานได้ภายในเวลาที่
ก าหนด         

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงานตามคู่มือส าหรบัประชาชน 
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หน่วยงานของรัฐ   (ต่อ) 

One Stop Service 

เพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการเพื่อลดข้ันตอนการใหบ้ริการลง โดยจัดท า One-
Stop Services โดยคัดเลือกกระบวนงานที่มีความส าคญั มีผู้ใช้บริการมาก และมี
คุณค่าหรือผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสูง หรือเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการ
ปรับปรุงสูงเม่ือเทียบกบักระบวนการอื่นน ามาพัฒนาปรับปรุงกอ่น 

ปรับปรุงกฎหมาย 

ทบทวนพัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหท้ันสมัยและมีความยืดหยุ่นมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ

กฎหมาย ที่ใช้มาเป็นเวลานาน (Deregulation) หรือมีการมอบอ านาจหรือกระจาย

อ านาจเพื่อให้การด าเนินการมีความคล่องตัว มากย่ิงข้ึน 

น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือนวัตกรรม มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ มากย่ิงขึ้น เช่น ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ , Mobile Application , Card Reader 
เครื่องช่วยอ่านบัตรประชาชน Smart Card การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน 
เพ่ือลดการใช้เอกสารทะเบียนบ้านและเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการออกใบอนุญาต จัดท าระบบงาน Software หรือ 
Program ท่ีช่วยเพ่ิมความสะดวกในการให้บริการและสามารถติดตามสถานะความคืบหน้า 
และแจ้งเตือนได้ (Notification) เป็นต้น 

น าเทคโนโลยีมาใช้ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง   

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงานตามคู่มือส าหรบัประชาชน 
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กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ได้พัฒนาระบบ e-Service ต่าง ๆ  เช่น การขออนุญาตเคลือ่นย้ายสตัว์-ซากสัตว์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การขอจดัตั้งสถานพยาบาลสตัว์เอกชน การขอใบอนญุาตผลติ /ขาย /น าเข้าซึ่งอาหาร
สัตว์ เป็นต้น โดยการใหบ้ริการผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บรกิารอย่างตอ่เนือ่ง 

ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการด าเนินงานที่ดี (Best Practices) 

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงานตามคู่มือส าหรบัประชาชน 
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

หน่วยงานมีการวางระบบการจัดการท่ีดี เริ่มต้ังแต่การรับเรื่อง มีขั้นตอนการแยกเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ. การอ านวย 

ความสะดวกฯ ออกจากเรื่องอ่ืน ๆ มีการประทับตรา พ.ร.บ. ด้วยหมึกสีแดง ในสมุดรับเรื่อง มีการแยกแฟ้มรับเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กับ พ.ร.บ. โดยเฉพาะและรีบน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติภายใน 1 วัน เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้วฝ่ายบริหารจะรีบส่งเรื่อง

ต่อไปยังกลุ่มงาน 

ท่ีรับผิดชอบทันที 

ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการด าเนินงานที่ดี (Best Practices) 

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงานตามคู่มือส าหรบัประชาชน 
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จังหวัดสมุทรสาคร 

มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในแหล่งชุมชนที่มีผู้มารับบริการจ านวนมาก ซึ่งได้ร่วมมือกับ
ส านักงานเทศบาลนครออ้มน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม และ 
การบูรณาการการให้บรกิารประชาชนระหว่างงานในภารกจิของหน่วยงาน 

ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการด าเนินงานที่ดี (Best Practices) 

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงานตามคู่มือส าหรบัประชาชน 
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จังหวัดสมุทรสงคราม 
1. มีการแสดงระยะเวลาให้บริการไว้อย่างชัดเจน 
2. มีศูนย์ One Stop Service ในการให้บริการในช่วงทีมี่ผู้ขอรับริการจ านวน
มาก  
 ซึ่งสามารถให้บริการไดแ้ล้วเสร็จภายใน 1 วัน 

ตัวอย่างหน่วยงานที่มีการด าเนินงานที่ดี (Best Practices) 

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงานตามคู่มือส าหรบัประชาชน 
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การศึกษาแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต  

ม.12 : หากใบอนุญาตมีอายุ อาจก าหนดโดยมติ ครม. ให้ถือว่าการช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ = การต่อ / การย่ืนค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
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การศึกษาแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต  

ม.12 : หากใบอนุญาตมีอายุ อาจก าหนดโดยมติ ครม. ให้ถือว่าการช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ = การต่อ / การย่ืนค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 



MAKE SIMPLE BE MODERN 

Q & A 


