แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทลั ภาครัฐ
เพื่อสนับสนุนการจัดทาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัตริ าชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั

วัตถุประสงค์ และการดาเนินการของภาครัฐ
• อานวยความสะดวกให้ กบั ประชาชน ลดภาระเอกสาร ลดเวลาติดต่ อราชการ และลดการเดินทาง
• เพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางาน และการให้ บริการ ลดการสั มผัส ลดคอร์ รัปชัน

ประชาชน

1. ไม่ ต้องตื่นเช้ า
2. ไม่ ต้องเข้ าแถว

3. ไม่ ต้องถ่ ายเอกสาร
4. ไม่ ต้องพกบัตร ไม่ ต้องติดใบ
ทีม่ า: สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฏีกำ

หน่ วยงานของรัฐ

มีบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ นัดหมาย รู้ ยื่น จ่ าย รับ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ ต้องเดินทางมา
ไม่ เรียกสาเนา เจ้ าหน้ าที่ทาสาเนาและรับรองเอง

ให้ แสดง ตรวจสอบ บัตร ใบอนุญาต ด้ วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
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หน่ วยงานของรัฐทุกหน่ วย ทีม่ ิใช่ หน่ วยงาน ของรัฐในฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ องค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์ กรอัยการ และ
หน่ วยงานอื่น ของรัฐที่กาหนดในกฎกระทรวง

ทาอะไรบ้าง

ใครต้องทา

• จัดให้ มีวธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ ประชาชน
• ประกาศช่ องทางการติดต่ อทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ประชาชนทราบและ
ยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายความรวมถึง ขอรับใบอนุญาต ขออนุมัติ ขอจดทะเบียน
ขอขึน้ ทะเบียน ขอแจ้ ง ขอจดแจ้ ง ขออาชญาบัตร ขอการรับรอง
ขอความเห็นชอบ ขอความเห็น ขอให้ พจิ ารณา ขออุทธรณ์
ร้ องทุกข์ หรื อร้ องเรียน ขอให้ ดาเนินการ ขอรับเงิน ขอรับ
สวัสดิการ และขอรับบริการอื่นใดจากหน่ วยงานของรัฐ

ขออนุญาต
ตามนิยาม พ.ร.บ.ฯ
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หน่ วยงานรัฐต้องทาอะไร

หลังจาก พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้

มีผลทันที

• เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐทาและรับรองสาเนาเอง โดยไม่ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียม (มาตรา 12)

• หัวหน้ าหน่ วยงานรัฐ แก้ ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ทีเ่ ป็ นอุปสรรค

ภายใน 90 วัน

ภายใน 240 วัน

•
•
•
•
•

ยื่นขออนุญาตและตอบกลับทางอิเล็กทรอนิกส์
สาเนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ ต้องลงนามรับรอง
แสดงและตรวจสอบใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับประชาชน (ทาก่อนได้ )
หากมีอยู่แล้ ว ใช้ วธิ ีการอิเล็กทรอนิกส์ เดิมต่ อไปได้ (ประกาศก่อนได้ มาตรา 20)
• หน่ ว ยงานรั ฐ ใช้ วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สอดคล้ อ งตาม ค.ร.ม.
กาหนดและประกาศช่ องทาง วิธีการ ในการให้ บริการประชาชน
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ตัวอย่ างแนวทางยื่นคาขอโดยอีเมล

หน่ วยงานของรัฐ

ประชาชน

หน่ วยงานประกาศวิธีการ ขั้นตอน แบบฟอร์ ม

1

2

แนวทางยื่น
คาขอโดยอีเมล
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4
5

ประชาชนสื บค้ นจากช่ องทางทีห่ น่ วยงานประกาศ
และอาจสื บค้ นจาก info.go.th
ประชาชนกรอกแบบฟอร์ ม ถ่ ายรู ป หรื อ Scan
พิสูจน์ ตวั ตน โดยส่ งอีเมลเอกสารหลักฐาน
หน่ วยงานอีเมลตอบกลับว่ าได้ รับเรื่ อง
หน่ วยงานตรวจเอกสารและหลักฐานพิสูจน์
ตัวตนทีไ่ ด้ ทางอีเมล *การตรวจสอบขึน้ กับบริการและความเสี่ยง
อนุมัติ จัดทาเอกสาร และจัดส่ ง
5

ผลงานยอดเยีย่ มต้ นแบบ ไม่ ต้องใช้ งบประมาณสู ง ไม่ ต้องมีระบบราคาแพง

“

“ ปรับตัว ปรับใจ ปรับ Mindset รัฐทำได้

• ผลงานเข้ าร่ วมนาเสนอมีจานวนทั้งสิ้น 45 ผลงาน จาก 44 อปท.ทั่วประเทศ โดยมี เทศบาลนครภูเก็ต นาเสนอ 2 ผลงาน
• ประเภทผลงานที่นาเสนอมากที่สุดคือ E-Service จานวน 25 ผลงาน
• จังหวัดเชียงราย เป็ น จังหวัดที่ส่งผลงานเข้ าร่ วมประกวดมากที่สุดจาก 6 อปท.

รางวัลยอดเยีย่ ม โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้ องถิ่นดิจิทลั 2564
Pangmu E-Smart Service องค์ การบริหารส่ วน
ตาบลปางหมู จ. แม่ ฮองสอน
โครงการจัดบริการสุ ขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart
Technology เทศบาลเมืองแสนสุ ข จ.ชลบุรี

ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและติดตามควบคุม
เฝ้าระวังโรคโควิด 19 เทศบาลนครยะลา จ. ยะลา
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การสนับสนุนหน่ วยงานภาครัฐ โดย สพร.
การจัดทามาตรฐานว่ าด้ วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ซึ่ง
เป็ นข้ อ เสนอแนะที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถน าไปใช้ ในการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนตลอดทั้ง กระบวนการ ตั้งแต่ ข้ันตอนการยื่ นคาขอจนถึงสิ้ นสุ ด
ขั้นตอนสุ ดท้ าย ด้ วยช่ องทางและวิธีการทางดิจิทัลได้ ซึ่ง DGA จะรวบรวม
ประเด็นปั ญหาต่ าง ๆ ที่พบ และปรั บปรุ งมาตรฐานดังกล่ าวอย่ างต่ อเนื่ อง /
ก่ อนที่ จ ะน าเสนอ ครม. พิ จ ารณา เพื่ อ ประกาศให้ เป็ นวิ ธี ก ารทาง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งน าไปใช้ และปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั น
ภายในระยะเวลา 240 วัน (หรื อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ต่ อไป
กำรพัฒนำและให้ บริ กำรแพลตฟอร์ มดิจิทัลกลำง ที่หน่ วยงำนภำครั ฐ
สำมำรถนำไปใช้ ในกำรให้ บริกำรประชำชนได้
7

จัดทำ
แนวปฏิบัติกระบวนกำรทำงดิจิทัลภำครัฐ
(มสพร. 6-2565)
ให้ ข้อเสนอแนะวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อจัดทำบริกำรขออนุญำต สำหรับหน่ วยงำนเริ่มต้ น
และหน่ วยงำนที่มีควำมพร้ อม อย่ ำงมั่นคงปลอดภัย
Download Url : https://standard.dga.or.th/dga-std/5212/
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ช่ องทางติดต่ อเพื่อให้ ข้อเสนอแนะ สอบถามข้ อมูล ขอคาปรึกษา รับข่ าวสาร หรื อร่ วมพัฒนา
มาตรฐาน งานรับ-ส่ งหนังสื อ และงานสารบรรณ
www.dga.or.th
contact@dga.or.th

saraban@dga.or.th

DGAThailand
DGAThailand

DGAThailand
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