กรมพัฒนาธุรกิจการคากับระบบราชการ 4.0
-----------------------------------------------ในยุคการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล จากยุค Digital 1.0 เปนยุคแหงการเริ่มมีระบบอินเทอรเน็ต
เขามา เชน การสงจดหมายทางไปรษณีย เปลี่ยนมาเปนการสงอีเมล (e-mail) และการเกิดขึ้นของเว็บไซตที่ทําให
สามารถเขาถึงทุกอยางไดงายขึ้นและทั่วถึง การมีขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย จนมาสูในยุค Digital 4.0
ที่เทคโนโลยีถูกนํามาพัฒนาตอยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย และเพิ่มศักยภาพของมนุษ ยในการใชความคิด
เพื่อขามขีดจํากัด สรางสรรคพัฒนาสิ่งใหมๆ เปนยุค Machine to Machine เชน การสามารถเปด-ปด หรือ
สั่งงานอื่นๆ กับเครื่องใชไฟฟาในบานผาน Application ตางๆ

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม และภาครัฐ
ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลสู Digital 4.0
เพื่อให สอดคลองและรองรับยุคเปลี่ย นแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579) จึงไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศ เขาสู “เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปน กลไกในการขับ เคลื่อ นการปฏิรูป กระบวนการผลิต การดําเนิน ธุรกิจ การคา การบริก าร การศึก ษา
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนอื่นๆ ที่สงผลทั้งทางตรงและ
ทางออมตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมทั้งการจางงานที่เพิ่มขึ้น
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ในสวนของการพัฒนาภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการพัฒนาสู “ประเทศไทย 4.0”
หรือ “ไทยแลนด 4.0” ไดแก การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมที่เนนอุตสาหกรรมการผลิต
และสงออกเปนหลัก สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
หนวยงานภาครัฐเองก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับตัวเพื่อใหทันตอการตอบสนองความตองการ
ของภาคธุรกิจและประชาชนมากขึ้น และรองรับการพัฒนาในภาคเอกชนเชน เดียวกัน ดวยนโยบายการเปน
“รัฐบาลดิจิทัล ” หรือ “Digital Government” ซึ่งหมายถึง การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ
ของรัฐ โดยอาศัยขอมูลดิจิทัลเพื่อสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม ผานเทคโนโลยี Mobile Social Cloud
Technology ในยุคอินเทอรเน็ต
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะที่ ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบ
ราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดกําหนดใหมี
การปฏิรูประบบราชการใหภาครัฐจะตองทํางานโดย “ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี เพื ่อ ประโยชนส ุข ของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens)” หมายถึง ระบบ
ราชการตอ งปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม เพื่ อพลิกโฉม (Transform) ใหสามารถเปนที่ เชื่อถือ
ไววางใจและเปน พึ่ง ของประชาชนไดอ ยา งแทจ ริง (Credible and Trusted Government) มุง สูก าร
เป น “ระบบราชการ 4.0” โดยมีแนวทาง ดังนี้

ระบบราชการ 4.0
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1. การวางระบบและวิธีการทํางานใหม โดยตองเปน
- ภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน :
ตองเปดเผยขอมูลและมีความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ การสรางกลไกการมีสวนรวมของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย การถายโอนภารกิจภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแก
ภาคสวนอื่นๆ ดําเนินการแทน รวมถึงการทํางานในรูปแบบเครือขายและการบริหารราชการ
แบบบูรณาการ
- ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง :
มี การทํางานเชิงรุก มุงการแกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชน โดยไม
ตองมีการรองขอ การใชประโยชน จากขอมูลของทางราชการ (Big Government Data) และ
ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลสมัยใหม นําไปสูบริการที่ตรงความตองการ รวมถึงการบูรณาการและ
เชื่ อ มโยงการทํ า งานระหวา งหนว ยงานภาครัฐ เพื ่อ อํ า นวยความสะดวกใหป ระชาชน
สามารถใชบริการตางๆ เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว เขาถึงบริการไดตลอดเวลา และหลายชองทาง เชน
การติดตอดวยตนเอง ผานเว็บไซต หรือ Application
- ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
มี ก ารวางแผนการปฏิบัติร าชการที่ร องรับ การเปลี่ย นแปลงและความเสี่ ย งที่จ ะเกิดขึ้ น
ในอนาคต ดวยการสรางนวัตกรรมการทํา งานและการใชองคค วามรูในแบบสหสาขาวิช า
เพื่อสรางคุณคา ความยืดหยุน และตอบสนองกับสถานการณ ตางๆ ไดอยางทันเวลา ความเปน
องค กรสมัย ใหม รวมถึงสรางความผูก พันของขาราชการตอการปฏิ บัติราชการและปฏิ บั ติ
หนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน
2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหม โดยการสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ มุงเนนความซื่อสัตยสุจริตและประโยชนสวนรวม
3. การจัดระเบียบโครงสรางใหม เพื่อสรางสมดุลและจัดการความสัมพันธระหวางกลไกภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคสวนอื่นๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสรางภายในองคกรใหกระชับ
และไมเกิดความซ้ําซอน
ปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 มีดังนี้
1. การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) การสรางความรวมมือ
โดยใหมีการวางแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการรวมกัน การนําเอาทรัพยากรมาแบงปน
และใชประโยชนรวมกัน การยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสําเร็จที่เกิดขึ้นรวมกันเพื่อพัฒนาประเทศ
หรือเปนการบริหารกิจการบานเมือง ในรูปแบบ “ประชารัฐ”
2. การสรางนวัตกรรม (Innovation) เพื่อปรับปรุงการใหบริการใหสามารถตอบโจทยความทาทาย
หรือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ และสามารถนําไปขยายผลได
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3. การปรับ เข า สู ค วามเป น ดิ จิ ทั ล (Digitization/Digitalization) เพื่ อให บ ริ การของภาครั ฐ
สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ที่ตองการใหดําเนินการไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุป กรณ
และชองทางไดอยางมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
นอกจากนี้ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตองมีความเปนผูป ระกอบการสาธารณะ เพิ่ม ทักษะ
ใหมีสมรรถนะพื้ นฐานที่จําเป น และการเปนผูนํา การเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางคุณ คาและประโยชนสุขใหแก
ประชาชนได1
จากแนวคิดของระบบราชการ 4.0 ดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนํามาพัฒนาเครื่องมือเพื่อสงเสริม
ใหสว นราชการนํา ไปใชใ นการวางแผนพั ฒ นาองคก รเพื่อ ตอบโจทยก ารพัฒ นาสู ร ะบบราชการ 4.0
โดยเชื่อมโยงกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งไดสงเสริมใหสวนราชการนํามาใชในการ
วิเ คราะหแ ละปรับ ปรุง องคการตั้ง แตป พ.ศ. 2549 เกณฑคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ (PMQA)
มีข อ กํ า หนดที่ พัฒ นาบนแนวคิด ของการบริห ารจั ด การเชิ งบู รณาการที่ มุง สู ค วามเป น เลิศ สามารถนํ า มา
วิเคราะหเชื่อมโยงกับคุณลักษณะทั้ง 3 มิติของระบบราชการ 4.0 ไดดังนี้
มิติที่ 1 ภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open and Connectedness Government)
มีความสัมพันธกับ PMQA ในหมวดที่สําคัญ ไดแก
หมวด 1 การนํ าองคกร ผู บ ริหารของส วนราชการจะต องมี วิสัยทั ศน ในเชิ งยุ ท ธศาสตร มี น โยบาย
ในการเปดเผยขอมูล มีความโปรงใส มุงเนนประโยชนสุขของประชาชน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร สวนราชการต องมี แนวคิดเชิ งยุ ทธศาสตร (Strategic Thinking)
โดยกําหนดเปาประสงค ที่ไมเพียงตอบโจทยภาระหนาที่และบริบทของสวนราชการเทานั้น แตยังตองบูรณาการ
กั บ ยุ ท ธศาสตรข องประเทศ มีก ารแก ปญ หาในเชิงรุก ที่ นํ าไปสู ผลลั พ ธที่มี ผ ลกระทบต อ เศรษฐกิ จ สังคม
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนเรื่องของการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
การแบงปนขอมูลระหวางสวนราชการ เอื้อใหสาธารณะเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนโดยอยูบนพื้นฐานของการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก และสอดรับกับความตองการของประชาชน (Proactive and Customize)
หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ คือ การทําใหทุกกระบวนงานมีความเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมี การออกแบบการทํ างานจากตนน้ําถึงปลายน้ําเพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดตนทุน มีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนการทํางานในรูปแบบเกา โดยคํานึงถึงประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน ทั้งภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวของกัน

1 สํานักงาน ก.พ.ร.. 2560.ประเทศไทย 4.0 สืบคนเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2563, จาก https://www.opdc.go.th/content/Mzk
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มิติที่ 2 การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric)
มีความสัมพันธกับ PMQA ในหมวดที่สําคัญ ไดแก
หมวด 3 การใหค วามสํา คัญ กับ ผูรับ บริก ารและผูมีส ว นไดสว นเสีย สว นราชการตอ งเขา ใจ
การเปลี่ยนแปลงความตองการของประชาชน (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอย างรวดเร็ว มีความหลากหลาย
ตามพื้นที่ ตามยุคสมัยและสภาพแวดลอมเฉพาะถิ่น การใหบริการบางเรื่องตองคิดกอนลวงหนา (Proactive)
อาจเปนการคิดรวมกันระหวางประชาชนและภาครัฐในการแกไขปญหา ตลอดจนสรางนวัตกรรมการใหบริการ
(Service Innovation) โดยใช รูป แบบห อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
และใชกระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร สวนราชการจะตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรเปน
เชิงรุกที่ตอบสนองความตองการและเขาใจความคาดหวังของประชาชน (Proactive to Customer Needs)
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการแกไขปญหาที่กําลังเกิดขึ้นเฉพาะหนาไดอยางถูกตอง ทันทวงที และ
เกิดประสิทธิผล ดวยจิตสํานึกที่มีในการปรับปรุง ใสใจคุณภาพและการใหบริการในแงมุมของการเปนผูประกอบการ
ภาครัฐ (Public Entrepreneurship) ทํา งานรวมกับ ประชาชน เพื่อ นํา ไปสู ผลสั มฤทธิ์ ของความยั่ งยืน และ
ความสุขทั้งผูปฏิบัติงานและประชาชน (Happy Worker and Happy Citizen)
หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ สวนราชการตองออกแบบระบบการใหบริการที่ทําใหประชาชน
เขาถึงไดอยางสะดวก (Citizen-centric Design Concept) กระบวนการทํางานตองคํานึงถึงการให บริการที่
บูรณาการและมี ความเชื่อ มโยงกั น ของหลายๆ หนวยงาน (Integrated Service, Horizontal Approach)
หรือมุงเนนความตองการของผูรับบริการเปนที่ตั้ง การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
(Digitalized Service Process) โดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดแกประชาชนและภาคสังคม ดวยตนทุนที่ลดลงและคุมคา
มิติที่ 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance)
มีความสัมพันธกับ PMQA ในหมวดที่สําคัญ ไดแก
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร สวนราชการจะตองมีมุมมองในการปรับรูปแบบการทํางาน
และการนํา เทคโนโลยีมาใชเชื่อมโยงใหเกิด นวัตกรรมโดยเปนองคป ระกอบสําคัญ ในการกําหนดเปา หมาย
เชิงยุทธศาสตร ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือ (Strategic Collaboration) และการเปดโอกาสให
ภาคเอกชนและภาคทองถิ่นเขามามีสวนรวม ผานการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Actionable Policy Solution)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ระบบสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตองมี
ความเหมาะสม ทันสมัยใชงานไดทั้งฮารดแวรและซอฟแวร (Digitalization & Administration) ในรูปแบบ
ที่เหมาะสม สามารถรองรับ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analysis) เพื่อนําไปสูการเรียนรู และ
การแกไขปญหาขององคการไดอยางมีประสิทธิผล (Organizational Learning)
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรตองสอดรับกับทิศทางการปรับเปลี่ยนเปน
องคการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการรวมกลุมบุคลากรที่มีความรูที่หลากหลายสาขาเขามารวมทํางาน
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เพื่อแกปญหาและโจทยที่มีความซับซอนรวมกัน (Trans-disciplinary) มีแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรู
ใชขอมูลเปน ปดสูการเรียนรู (Knowledge worker) ทั้งนี้อยูบนพื้นฐานของความพรอมเรียนรูและคุณธรรม
จริยธรรมที่พัฒนาไปควบคูกัน (Educability & Ethic Ability)
หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ กระบวนการทํางานตองคํานึงถึงการแบงปนทรัพยากร เพื่อให
ลดตน ทุนลง ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกภาคสวนมีการใชเทคโนโลยี
มาชวยใหทุกกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Virtualization and Shared service) มี การพั ฒนาและ
สรางนวัตกรรมในทุกกระบวนงานเพื่อใหองคการมุงสูระบบการทํางานที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีความเปนเลิศ
ในระบบปฏิบัติงาน (Operational Excellence)
การที่จะทําใหการทํางานบรรลุผลดังกลาวตองอาศัยหมวด 1 การนําองคการ คือ ผูนําตองเชื่อมโยง
และสรางบรรยากาศที่เอื้อใหเกิดนวัตกรรม การปรับปรุง (Align and Empower) และบูรณาการไปสูผลลัพธ
ขององคการในทุกดานในหมวด 7 และเกิดผลกระทบที่นําไปสูการบรรลุยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาเศรษฐกิ จ
สังคม สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข2

2สํานักงาน

ก.พ.ร.. 2562.คูมือการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 หนา 4-65
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การยกระดับกรมพัฒนาธุรกิจการคาสูระบบราชการ 4.0
วิสัยทั ศน : เปนผูใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูป แบบภายในป 2564 และมุ งมั่ น พัฒนา SME
ใหขับเคลื่อนดวยองคความรูและนวัตกรรม
แนวคิดของการกาวสูการเปนระบบราชการ 4.0

การทํางานที่มีเปาหมายมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล (Smart DBD) ที่ใหบริการประชาชน มุงตอบสนอง
ความตองการ สรางความพึงพอใจและความผูกพันใหแกผูรับบริการ (Smart Service) การสรางผูประกอบการยุคใหม
(Smart Entrepreneur) ที่มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มี
การดํ าเนิ นธุ รกิ จโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) สรางบทบาทตอระบบเศรษฐกิ จของ
ประเทศมากขึ้น โดยรวมกับ เครือขายพันธมิตรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพรอมกาวไปสูการเปนองคกร
ดิจิ ทัล ที่ ตอบสนองตรงกั บ ความตอ งการของประชาชนและผู รับ บริก ารไดอยา งฉั บ ไว และโปร งใส (Good
Governance) ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)
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มิติระบบราชการที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
เชื่อมโยงการทํางานตั้งแตกระบวนการเริ่มตนการรับจดทะเบียนธุรกิจ การรับงบการเงิน การจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว การจดทะเบียนพาณิชย นําเขาสูฐานขอมูล
ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการวิเคราะหป ระมวลผลกอนนําไปใหบ ริการขอมูลธุรกิจตางๆ ไดทันตอสถานการณ
ทั้งการใหบริการในรูปแบบมาติดตอดวยตนเอง (Walk-In) รูปแบบออนไลนผานระบบ e-Service รูปแบบขอมูล
เชิงวิเคราะหโดยเชื่อมโยงกับ ขอมูล สารสนเทศของหนว ยงานภายนอกในระบบ DBD Data Warehouse+
เพื่อประโยชนในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการวางแผน ตอยอดพัฒนางาน และ
กํ าหนดทิ ศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ และการตรวจค นขอ มู ล ผา น Smart Device ในรู ป แบบ
Application DBD e-Service รวมไปถึงการเชื่อมโยงขอมูลผานระบบ Web Services ไปสูหนวยงานภาครัฐ
กวา 130 หนวยงาน ไดนําไปใชประโยชนตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานแบบ Real-time เพื่อลดภาระ
ของประชาชนในการยื่นเอกสารที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
มุงเนนการทํางานแบบมีสวนรวมผานกลไกในรูปแบบคณะทํางาน โดยการกําหนดเปาหมายรวมกันและ
การมุงผลลั พธ แ บบ win-win เชนการสรางเครือขา ยธุรกิจ Biz Club ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่ อให เกิดการ
พัฒนาธุรกิจในชุมชนโดยชุมชนเอง ความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิ จ เชน โครงการ Total Solutions For SME เพื่อให SME สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจตั้งแตโปรแกรมสํานักงาน (Ofﬁce) โปรแกรมหนาราน (POS)
โปรแกรมบัญชี Online







ภาครัฐ
ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
สถาบันการเงิน
สภาหอการคา
สภาอุตสาหกรรม

 สมาคมการคา เชน สมาคมคาสง

คาปลีกไทย สมาคมแฟรนไชส
และไลเซนส ฯลฯ
 สํานักงานบัญชี

สรางความสัมพันธอันดี
สรางการมีสวนรวม และบูรณาการการทํางาน

 Biz Club Thailand

บรรลุเปาหมาย
รวมกัน

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen- Centric Government)

9
ให ความสํ า คัญ กับ การรับ ฟงความคิดเห็น ของผูรับ บริก ารเพื่อ นํ ามาปรับ ปรุงบริการอยา งต อ เนื่ อ ง
ผ า นช อ งทางเว็บ บอร ด สายด ว น Call Center 1570 โซเชี ย ลมี เดี ย (Facebook Line) การรั บ ฟ งจาก
ผูรับบริการโดยตรง การสอบถามสถานภาพผูประกอบการ การประเมินผลความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผูรับบริการประจําป ทั้งผานเว็บไซต และแบบสํารวจออนไลนเชิงลึก รวมทั้งการนําผลการจัดอันดับความยากงาย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ซึ่งสํารวจความคิดเห็นหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเกี่ยวกับ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการใหบริการ คาใชจาย ระบบอํ านวยความสะดวกของ
หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ในการประกอบธุรกิจ จาก 190 ประเทศทั่วโลก
มาปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการเริ่มตนธุรกิจของประเทศไทยใหทัดเทียมกับประเทศชั้นนํา
จากรายงานการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจดานการเริ่มตนธุรกิจ ป 2019 ประเทศไทย
มีขั้นตอนการเริ่มตนธุรกิ จ 5 ขั้นตอน ไดแก การจองชื่อบริษัท การชําระเงินทุนเขาธนาคารการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และการขึ้นทะเบียนนายจางและลูกจาง ระยะเวลารวม 6 วัน
ซึ่งเปน ผลนําไปสูการบูรณาการระหวางกรมพัฒ นาธุรกิจการคา กรมสรรพากร และสํานักงานประกันสังคม
ในการรวมขั้ นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ ม และการขึ้น ทะเบียนนายจาง
และลูกจางไวในขั้นตอนเดียว รวมทั้งการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
เพื่อการใชงานที่งายขึ้น โดยเพิ่มรูปแบบการกรอกขอมูลคําขอจดทะเบียนแบบงาย และการพัฒนาระบบยืนยัน
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส (e-KYC)
นอกจากนี้ การยกระดับการเริ่มตนธุรกิจของประเทศไทย ไดพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลดวยการใช
เทคโนโลยี AI (Artiﬁcail Intelligence) ใหสามารถตรวจสอบ และจองชื่อไดโดยอัตโนมัติ แทนการใชเจาหนาที่
ตรวจสอบและอนุมัติการใชชื่อ ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาการเริ่มตนธุรกิ จในขั้ นตอนการจองชื่อจาก 2 วัน
เหลือเพียง 0.5 วัน
มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
นําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชตั้งแตกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลรูปแบบดิจิทัลเขาสูฐานขอมูล
(Data Base) เพื่ อใชในการปฏิบั ติงานและบริการประชาชน 15 ฐานขอมู ล ทั้ งในรู ปแบบฐานขอมูลธุ รกิจ
(Text) เชน ขอมูลหุนสวนบริษัทและบริษัทมหาชน ขอมูลงบการเงิน ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน ฐานขอมูลภาพ
เอกสารธุรกิจ (Image) เชน ภาพเอกสารหุนสวนบริษัทและบริษัทมหาชน ภาพเอกสารงบการเงิน ภาพเอกสาร
บัญ ชีรายชื่อผูถือหุน การพัฒนาบริการดิจิทัล 30 ระบบ เชน ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Registration) หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส (e-Certiﬁcate File) โดยใชเทคโนโลยี
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Singnature) คาธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) และใบเสร็จรับเงิน
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อิเล็กทรอนิกส (e-Reciept) และระบบงานสําหรับการบริหารจัดการองคกร 70 ระบบงาน เชน ระบบงาน
จัดการขอมูลบุคลากร (DPIS)
รวมถึงการใหความสําคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล โดยเขารับการประเมินมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 จากหน วยงานตรวจรับ รอง (Certification Body) และไดรับ การรับ รองวา ระบบ
จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Registration) ระบบจดทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น ทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Secured Transaction) และศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) มีการบริหารจัดการความปลอดภั ย
ของขอมูลสารสนเทศสอดคลองกับมาตรฐานสากล และระบบบริหารความตอเนื่องรองรับสถานการณฉุกเฉิน
เพื่อสามารถใหบริการไดโดยไมหยุดชะงัก
ขอเสนอแนะ
1. การกําหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมขององคกร เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม เชน การใหความรูบุคลากรในการพัฒนาทักษะ ดานการพัฒนา
นวัตกรรม และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมในงานตามภารกิจตางๆ
นอกจากนี้ เพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมการบริการสอดคลองกับความคาดหวังของผูรับบริการ ควรมีการติดตาม
ตัววัดด านความพึ งพอใจ ความไมพึงพอใจ ความคาดหวังของผูรับบริการ ผู มีส วนไดสวนเสีย ผานช องทางที่
หลากหลายอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุง/การเปลี่ยนแปลงการใหบริการ การวางแผนยุทธศาสตรและการสราง
นวัตกรรมในการใหบริการ
ทั้งนี้ การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ ควรทําใหเหมาะสมกับลักษณะของงานที่สํารวจ และ
งายตอผูตอบแบบสํารวจ เชน การสํารวจหลังการใหบริการ ดวยการประเมินแบบใหดาวแบบงาย เพื่อใหทราบ
ความพึ งพอใจภาพรวม และการใชแบบสํารวจเชิง ลึก เพื่ อนํ าขอ คิด เห็ นและขอ เสนอแนะมาปรับ ปรุงการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง
2. การกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดกรมที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติที่ชัดเจนมากขึ้ น เชน
จํานวนผูป ระกอบการที่ ไดรับการพัฒ นาดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกํ าหนดเปาหมาย ในระยะสั้ น
ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อการติดตามและควบคุมความเสี่ยงใหการปฏิบัติงานบรรลุไปตามเปาหมาย
3. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อนํามาใชประโยชนในการรวบรวมผลการดําเนินงาน
และวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถนํามาใชปกระกอบการวางแผน/ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหไดผลลัพธ
ที่ตั้ งไว เชน การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศดานการสงเสริมและพัฒ นาธุรกิจของกรม ประกอบด วย
ขอมูลของชื่อผูรบั บริการ ประเภทธุรกิจ การสงเสริมและพัฒนาในหลักสูตรตางๆ ที่ไดรับจากกรม โดยเชื่อมโยง
กับฐานขอมูลนิติบุคคล (สถานะ และรายได) ของกรมโดยอัตโนมัติ เพื่อการติดตามประเมินผลที่สะดวกรวดเร็ว
และสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการสงเสริมและพัฒนาตอไป
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