
กรมพัฒนาธุรกิจการคากับระบบราชการ 4.0 

------------------------------------------------ 

ในยุคการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล จากยุค Digital 1.0 เปนยุคแหงการเริ่มมีระบบอินเทอรเน็ต

เขามา เชน การสงจดหมายทางไปรษณีย เปลี่ยนมาเปนการสงอีเมล (e-mail) และการเกิดขึ้นของเว็บไซตที่ทําให

สามารถเขาถึงทุกอยางไดงายขึ้นและทั่วถึง การมีขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย จนมาสูในยุค Digital 4.0 

ที่เทคโนโลยีถูกนํามาพัฒนาตอยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย และเพ่ิมศักยภาพของมนุษยในการใชความคิด

เพื่อขามขีดจํากัด สรางสรรคพัฒนาสิ่งใหมๆ เปนยุค Machine to Machine เชน การสามารถเปด-ปด หรือ

สั่งงานอ่ืนๆ กับเคร่ืองใชไฟฟาในบานผาน Application ตางๆ  

 
แนวทางการขับเคล่ือนนโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม และภาครัฐ 

ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลสู Digital 4.0 

เพื่อใหสอดคลองและรองรับยุคเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 - 2579) จึงไดใหความสําคัญกับการเสรมิสรางความเขมแข็งของประเทศ เขาสู “เศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เปนกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา 

การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนอ่ืนๆ ที่สงผลทั้งทางตรงและ

ทางออมตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมทั้งการจางงานที่เพ่ิมขึ้น   
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ในสวนของการพัฒนาภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการพัฒนาสู “ประเทศไทย 4.0” 

หรือ “ไทยแลนด 4.0” ไดแก การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมที่เนนอุตสาหกรรมการผลิต

และสงออกเปนหลัก สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  

หนวยงานภาครัฐเองก็จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปรับตัวเพื่อใหทันตอการตอบสนองความตองการ

ของภาคธุรกิจและประชาชนมากข้ึน และรองรับการพัฒนาในภาคเอกชนเชนเดียวกัน ดวยนโยบายการเปน 

“รัฐบาลดิจิทัล” หรือ “Digital Government” ซึ่งหมายถึง การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ

ของรัฐ โดยอาศัยขอมูลดิจิทัลเพ่ือสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม ผานเทคโนโลยี Mobile Social Cloud 

Technology ในยุคอินเทอรเน็ต  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะท่ีทําหนาท่ีในการพัฒนาระบบ

ราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดกําหนดใหมี

การปฏิรูประบบราชการใหภาครัฐจะตองทํางานโดย “ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี เพื ่อประโยชนสุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens)” หมายถึงระบบ

ราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ใหสามารถเปนที่เชื่อถือ

ไววางใจและเปนพึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and Trusted Government) มุงสูการ

เปน “ระบบราชการ 4.0” โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 
ระบบราชการ 4.0 
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1. การวางระบบและวิธีการทํางานใหม โดยตองเปน 

- ภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน :  

ตองเปดเผยขอมูลและมีความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ การสรางกลไกการมีสวนรวมของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย การถายโอนภารกิจภาครัฐไมควรดาํเนินการเองออกไปใหแก

ภาคสวนอ่ืนๆ ดําเนินการแทน รวมถึงการทํางานในรูปแบบเครือขายและการบริหารราชการ

แบบบูรณาการ  

- ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง :  

มีการทํางานเชิงรุก มุงการแกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชน โดยไม

ตองมีการรองขอ การใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการ (Big Government Data) และ

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม นําไปสูบริการท่ีตรงความตองการ รวมถึงการบูรณาการและ

เชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื ่ออํานวยความสะดวกใหประชาชน

สามารถใชบริการตางๆ เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว  เขาถึงบริการไดตลอดเวลา และหลายชองทาง เชน 

การติดตอดวยตนเอง ผานเว็บไซต หรือ Application 

- ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  

มีการวางแผนการปฏิบัติราชการที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต ดวยการสรางนวัตกรรมการทํางานและการใชองคความรูในแบบสหสาขาวิชา 

เพื่อสรางคุณคา ความยืดหยุน และตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลา ความเปน

องคกรสมัยใหม รวมถึงสรางความผูกพันของขาราชการตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหม โดยการสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ มุงเนนความซื่อสัตยสุจริตและประโยชนสวนรวม 

3. การจัดระเบียบโครงสรางใหม เพื่อสรางสมดุลและจัดการความสัมพันธระหวางกลไกภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคสวนอ่ืนๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสม รวมท้ังออกแบบโครงสรางภายในองคกรใหกระชับ

และไมเกิดความซ้ําซอน 

ปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 มีดังน้ี  

1. การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) การสรางความรวมมือ 

โดยใหมีการวางแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการรวมกัน การนําเอาทรัพยากรมาแบงปน

และใชประโยชนรวมกัน การยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นรวมกันเพื่อพัฒนาประเทศ 

หรอืเปนการบริหารกิจการบานเมือง ในรปูแบบ “ประชารัฐ”  

2. การสรางนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือปรับปรุงการใหบริการใหสามารถตอบโจทยความทาทาย 

หรอืตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ และสามารถนําไปขยายผลได 
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3. การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เพื่อใหบริการของภาครัฐ 

สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ท่ีตองการใหดําเนินการไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ

และชองทางไดอยางมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 

 นอกจากนี้ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตองมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะ

ใหมีสมรรถนะพ้ืนฐานที่จําเปน และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแก

ประชาชนได1  

 จากแนวคิดของระบบราชการ 4.0 ดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนํามาพัฒนาเครื่องมือเพื่อสงเสริม

ใหสวนราชการนําไปใชในการวางแผนพัฒนาองคกรเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 

โดยเชื่อมโยงกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งไดสงเสริมใหสวนราชการนํามาใชในการ

วิเคราะหและปรับปรุงองคการตั้งแตป พ.ศ. 2549 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

มีขอกําหนดท่ีพัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่ มุงสูความเปนเลิศ สามารถนํามา

วิเคราะหเชื่อมโยงกับคุณลักษณะทั้ง 3 มิติของระบบราชการ 4.0 ไดดังนี้ 

 

มิติที่ 1 ภาครัฐท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open and Connectedness Government)  

 มีความสัมพันธกับ PMQA ในหมวดที่สําคัญ ไดแก 

 หมวด 1 การนําองคกร ผูบริหารของสวนราชการจะตองมีวิสัยทัศนในเชิงยุทธศาสตร มีนโยบาย          

ในการเปดเผยขอมูล มีความโปรงใส มุงเนนประโยชนสุขของประชาชน 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร สวนราชการตองมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร (Strategic Thinking) 

โดยกําหนดเปาประสงค ที่ไมเพียงตอบโจทยภาระหนาที่และบริบทของสวนราชการเทานั้น แตยังตองบูรณาการ

กับยุทธศาสตรของประเทศ มีการแกปญหาในเชิงรุก ที่นําไปสูผลลัพธที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนเรื่องของการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 

การแบงปนขอมูลระหวางสวนราชการ เอื้อใหสาธารณะเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนโดยอยูบนพ้ืนฐานของการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก และสอดรับกับความตองการของประชาชน (Proactive and Customize) 

 หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ คือ การทําใหทุกกระบวนงานมีความเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการออกแบบการทํางานจากตนน้ําถึงปลายน้ําเพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดตนทุน มีการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนการทํางานในรูปแบบเกา โดยคํานึงถึงประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน ทั้งภายใน

และภายนอกที่เก่ียวของกัน 

 

 

                                                             
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 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สวนราชการตองเขาใจ

การเปลี่ยนแปลงความตองการของประชาชน (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว มีความหลากหลาย

ตามพ้ืนที่ ตามยุคสมัยและสภาพแวดลอมเฉพาะถ่ิน การใหบริการบางเร่ืองตองคิดกอนลวงหนา (Proactive) 

อาจเปนการคดิรวมกันระหวางประชาชนและภาครัฐในการแกไขปญหา ตลอดจนสรางนวัตกรรมการใหบริการ 

(Service Innovation) โดยใชรูปแบบหองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (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) ทํางานรวมกับประชาชน เพื่อนําไปสูผลสัมฤทธ์ิของความยั่งยืนและ

ความสุขทั้งผูปฏิบัติงานและประชาชน (Happy Worker and Happy Citizen) 

 หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ สวนราชการตองออกแบบระบบการใหบริการที่ทําใหประชาชน

เขาถึงไดอยางสะดวก (Citizen-centric Design Concept) กระบวนการทํางานตองคํานึงถึงการใหบริการที่

บูรณาการและมีความเชื่อมโยงกันของหลายๆ 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 

และการนําเทคโนโลยีมาใชเชื่อมโยงใหเกิดนวัตกรรมโดยเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดเปาหมาย

เชิงยุทธศาสตร ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือ (Strategic Collaboration) และการเปดโอกาสให

ภาคเอกชนและภาคทองถ่ินเขามามีสวนรวม ผานการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Actionable Policy Solution) 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ระบบสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตองมี

ความเหมาะสม ทันสมัยใชงานไดทั้งฮารดแวรและซอฟแวร (Digitalization & Administration) ในรูปแบบ

ที่เหมาะสม สามารถรองรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analysis) เพ่ือนําไปสูการเรียนรู และ

การแกไขปญหาขององคการไดอยางมีประสิทธิผล (Organizational Learning) 

 หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรตองสอดรับกับทิศทางการปรับเปลี่ยนเปน

องคการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการรวมกลุมบุคลากรที่มีความรูที่หลากหลายสาขาเขามารวมทํางาน
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เพื่อแกปญหาและโจทยท่ีมีความซับซอนรวมกัน (Trans-disciplinary) มีแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรู 

ใชขอมูลเปน ปดสูการเรียนรู (Knowledge worker) ทั้งนี้อยูบนพ้ืนฐานของความพรอมเรียนรูและคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีพัฒนาไปควบคูกัน (Educability & Ethic Ability) 

 หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ กระบวนการทํางานตองคํานึงถึงการแบงปนทรัพยากร เพื่อให

ลดตนทุนลง ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมีการใชเทคโนโลยี

มาชวยใหทุกกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Virtualization and Shared service) มีการพัฒนาและ

สรางนวัตกรรมในทุกกระบวนงานเพ่ือใหองคการมุงสูระบบการทํางานที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีความเปนเลิศ

ในระบบปฏิบัติงาน (Operational Excellence)  

 การที่จะทําใหการทํางานบรรลุผลดังกลาวตองอาศัยหมวด 1 การนําองคการ คือ ผูนําตองเชื่อมโยง

และสรางบรรยากาศที่เอ้ือใหเกิดนวัตกรรม การปรับปรุง (Align and Empower) และบูรณาการไปสูผลลัพธ

ขององคการในทุกดานในหมวด 7 และเกิดผลกระทบที่นําไปสูการบรรลุยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2สํานกังาน ก.พ.ร.. 2562.คูมือการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 หนา 4-65  
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การยกระดับกรมพัฒนาธุรกิจการคาสูระบบราชการ 4.0 

วิสัยทัศน : เปนผูใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบภายในป 2564 และมุงม่ันพัฒนา SME              

ใหขับเคลื่อนดวยองคความรูและนวัตกรรม  

 

แนวคิดของการกาวสูการเปนระบบราชการ 4.0  

 

 

                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การทํางานที่มีเปาหมายมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล (Smart DBD) ท่ีใหบริการประชาชน มุงตอบสนอง

ความตองการ สรางความพึงพอใจและความผูกพันใหแกผูรับบริการ (Smart Service) การสรางผูประกอบการยุคใหม 

(Smart Entrepreneur) ที่มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มี

การดําเนินธุรกิจโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) สรางบทบาทตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศมากขึ้น โดยรวมกับเครือขายพันธมิตรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพรอมกาวไปสูการเปนองคกร

ดิจิทัลท่ีตอบสนองตรงกับความตองการของประชาชนและผู รับบริการไดอยางฉับไว และโปรงใส (Good 

Governance) ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) 
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 สมาคมการคา เชน สมาคมคาสง
คาปลีกไทย สมาคมแฟรนไชส
และไลเซนส ฯลฯ 

 สํานักงานบัญชี 

 Biz Club Thailand 
 

 ภาครัฐ 

 ภาคเอกชน 

 สถาบันการศึกษา 

 สถาบันการเงิน 

 สภาหอการคา 

 สภาอุตสาหกรรม 

สรางความสัมพันธอันดี 

สรางการมีสวนรวม และบูรณาการการทํางาน  

 

บรรลุเปาหมาย 

รวมกัน 

 

มิติระบบราชการที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)  

เชื่อมโยงการทํางานตั้งแตกระบวนการเร่ิมตนการรับจดทะเบียนธุรกิจ การรับงบการเงิน การจดทะเบียน

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว การจดทะเบียนพาณิชย นําเขาสูฐานขอมูล

ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการวิเคราะหประมวลผลกอนนําไปใหบริการขอมูลธุรกิจตางๆ ไดทันตอสถานการณ

ทั้งการใหบริการในรูปแบบมาติดตอดวยตนเอง (Walk-In) รูปแบบออนไลนผานระบบ e-Service รูปแบบขอมูล

เชิงวิเคราะหโดยเชื่อมโยงกับขอมูลสารสนเทศของหนวยงานภายนอกในระบบ DBD Data Warehouse+ 

เพื่อประโยชนในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการวางแผน ตอยอดพัฒนางาน และ

กําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการตรวจคนขอมูลผาน Smart Device ในรูปแบบ 

Application DBD e-Service รวมไปถึงการเชื่อมโยงขอมูลผานระบบ Web Services ไปสูหนวยงานภาครัฐ 

กวา 130 หนวยงาน ไดนําไปใชประโยชนตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานแบบ Real-time เพ่ือลดภาระ

ของประชาชนในการย่ืนเอกสารที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

มุงเนนการทํางานแบบมีสวนรวมผานกลไกในรูปแบบคณะทํางาน โดยการกําหนดเปาหมายรวมกันและ

การมุงผลลัพธแบบ win-win เชนการสรางเครือขายธุรกิจ Biz Club ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาธุรกิจในชุมชนโดยชุมชนเอง ความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การประกอบธุรกิจ เชน โครงการ Total Solutions For SME เพ่ือให SME สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจตั้งแตโปรแกรมสํานักงาน (Office) โปรแกรมหนาราน (POS) 

โปรแกรมบัญชี Online  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเปนศนูยกลาง (Citizen- Centric Government) 
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 ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเพ่ือนํามาปรับปรุงบริการอยางตอเน่ือง                 

ผานชองทางเว็บบอรด สายดวน Call Center 1570 โซเชียลมีเดีย (Facebook Line) การรับฟงจาก

ผูรับบริการโดยตรง การสอบถามสถานภาพผูประกอบการ การประเมินผลความพึงพอใจและความผูกพันของ

ผูรับบริการประจําป ทั้งผานเว็บไซต และแบบสํารวจออนไลนเชิงลึก รวมทั้งการนําผลการจัดอันดับความยากงาย

ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ซึ่งสํารวจความคิดเห็นหนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนเก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอน ระยะเวลาการใหบริการ คาใชจาย ระบบอํานวยความสะดวกของ

หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ในการประกอบธุรกิจ จาก 190 ประเทศทั่วโลก 

มาปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการเริ่มตนธุรกิจของประเทศไทยใหทัดเทียมกับประเทศชั้นนํา  

จากรายงานการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจดานการเริ่มตนธุรกิจ ป 2019 ประเทศไทย         

มีข้ันตอนการเร่ิมตนธุรกิจ 5 ขั้นตอน ไดแก การจองชื่อบริษัท การชําระเงินทุนเขาธนาคารการจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และการขึ้นทะเบียนนายจางและลูกจาง ระยะเวลารวม 6 วัน 

ซึ่งเปนผลนําไปสูการบูรณาการระหวางกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสรรพากร และสํานักงานประกันสังคม 

ในการรวมข้ันตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม และการข้ึนทะเบียนนายจาง 

และลูกจางไวในขั้นตอนเดียว รวมทั้งการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) 

เพื่อการใชงานที่งายขึ้น โดยเพ่ิมรูปแบบการกรอกขอมูลคําขอจดทะเบียนแบบงาย และการพัฒนาระบบยืนยัน

ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส (e-KYC)  

 นอกจากนี้ การยกระดับการเร่ิมตนธุรกิจของประเทศไทย ไดพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลดวยการใช

เทคโนโลยี AI (Artificail Intelligence) ใหสามารถตรวจสอบ และจองชื่อไดโดยอัตโนมัติ แทนการใชเจาหนาที่

ตรวจสอบและอนุมัติการใชชื่อ ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาการเริ่มตนธุรกิจในข้ันตอนการจองชื่อจาก 2 วัน 

เหลือเพียง 0.5 วัน 

 

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

นําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชตั้งแตกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลรูปแบบดิจิทัลเขาสูฐานขอมูล 

(Data Base) เพื่อใชในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 15 ฐานขอมูล ท้ังในรูปแบบฐานขอมูลธุรกิจ 

(Text) เชน ขอมูลหุนสวนบริษัทและบรษิัทมหาชน ขอมูลงบการเงิน ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน ฐานขอมูลภาพ

เอกสารธุรกิจ (Image) เชน ภาพเอกสารหุนสวนบริษัทและบริษัทมหาชน ภาพเอกสารงบการเงิน ภาพเอกสาร

บัญชีรายชื่อผูถือหุน 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 จากหนวยงานตรวจรับรอง (Certification Body) และไดรับการรับรองวาระบบ         

จดทะเบียนนิติ บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Secured Transaction) และศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) มีการบริหารจัดการความปลอดภัย

ของขอมูลสารสนเทศสอดคลองกับมาตรฐานสากล และระบบบริหารความตอเนื่องรองรับสถานการณฉุกเฉิน

เพื่อสามารถใหบริการไดโดยไมหยุดชะงัก 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การกําหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมขององคกร เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม เชน การใหความรูบุคลากรในการพัฒนาทักษะ ดานการพัฒนา

นวัตกรรม และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางนวัตกรรมในงานตามภารกิจตางๆ 

นอกจากนี้ เพ่ือใหการพัฒนานวัตกรรมการบริการสอดคลองกับความคาดหวังของผูรับบริการ ควรมีการติดตาม

ตัววัดดานความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความคาดหวังของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผานชองทางที่

หลากหลายอยางตอเนื่อง เพ่ือปรับปรุง/การเปลี่ยนแปลงการใหบริการ การวางแผนยุทธศาสตรและการสราง

นวัตกรรมในการใหบรกิาร  

 ทั้งนี้ การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ ควรทําใหเหมาะสมกับลักษณะของงานที่สํารวจ และ

งายตอผูตอบแบบสํารวจ เชน การสํารวจหลังการใหบริการ ดวยการประเมินแบบใหดาวแบบงาย เพื่อใหทราบ

ความพึงพอใจภาพรวม และการใชแบบสํารวจเชิงลึก เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง 

2. การกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดกรมท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติที่ชัดเจนมากขึ้น เชน 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกําหนดเปาหมาย ในระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อการติดตามและควบคุมความเสี่ยงใหการปฏิบัติงานบรรลุไปตามเปาหมาย 

3. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือนํามาใชประโยชนในการรวบรวมผลการดําเนินงาน

และวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถนํามาใชปกระกอบการวางแผน/ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหไดผลลัพธ

ที่ตั้งไว เชน การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของกรม ประกอบดวย

ขอมูลของชื่อผูรบับริการ ประเภทธุรกิจ การสงเสริมและพัฒนาในหลักสูตรตางๆ ที่ไดรับจากกรม โดยเชื่อมโยง

กับฐานขอมูลนิติบุคคล (สถานะ และรายได) ของกรมโดยอัตโนมัติ เพ่ือการติดตามประเมินผลที่สะดวกรวดเร็ว 

และสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการสงเสริมและพัฒนาตอไป 

------------------------------------------------------- 
จัดทําโดย นางบรรณโศภิษฐ  นนทรีย 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการคา 


