
MAKE SIMPLE BE MODERN

Thailand Gateway : มติใิหมก่ารใหบ้รกิารภาครฐั

10 กันยายน 2558

วรรณพร เทพหสัดนิ ณ อยธุยา

ทีป่รกึษาการพฒันาระบบราชการ



เสยีงสะทอ้นภายในจากภาคธรุกจิ และประชาชน

เสยีงสะทอ้น

จากภาคธรุกจิ

และประชาชน

ขาดความชดัเจน
เกีย่วกบัข ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น

ขอขอ้มลู/เอกสาร
จ านวนมากทีภ่าครฐั

มอียูแ่ลว้

ตดิตามสถานะไดย้าก
ขาดการป้องกนั

ความเสีย่งตอ่การทจุรติ

บรกิารใชเ้วลานาน
และขาดกรอบเวลา

ทีช่ดัเจน

ไมส่ะดวกเพราะ

ตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงาน

และตอ้งมาดว้ยตนเอง

1 2

43

65

ตลอดชว่งชวีติของประชาชน และตลอดวงจรธรุกจิ รวมถงึนักท่องเทีย่ว ทีต่อ้งสมัผัสหรอืใชบ้รกิารภาครัฐ มักประสบปัญหาความไมส่ะดวก 
และมคีวามล าบากในการรับบรกิาร ซึง่ไมส่อดคลอ้งกับความตอ้งการและรูปแบบของความเป็นจรงิ โดยจากมมุมองและเสยีงสะทอ้นของ
ผูรั้บบรกิาร ไดแ้ก ่ประชาชน นักธรุกจิ และนักทอ่งเทีย่ว จ าแนกปัญหาส าคญั ๆ ของการใหบ้รกิารภาครัฐได ้6 ขอ้หลกั ๆ
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การศกึษาจากประเทศผูน้ า

ทีม่กีารใหบ้รกิารภาครฐัทีเ่ป็นเลศิ
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การศกึษาจากประเทศผูน้ าทีม่กีารใหบ้รกิารภาครฐัทีเ่ป็นเลศิ
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การให้บริการลูกค้า – ส่วนงานบริการภายในกระทรวง (Service Delivery: Per Ministry)

กระบวนการและงานบริการอื่นๆ

การให้บริการลูกค้า – ส่วนงานบริการระหว่างกระทรวง 
(Service / Experience Management: Cross-Ministry Service Delivery)

การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interaction Management)
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นิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์

นอร์เวย์
ฝรั่งเศส

มาเลเซีย สิงคโปร์ สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

ผู้รับบริการจากภาครัฐ ประชาชน ภาคธุรกิจ ชาวต่างชาติ



รฐับาลทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมรีปูแบบการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ
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สหรัฐอเมริกา

นอร์เวย์

ฝร่ังเศส

การเข้าถึงทุกงานบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ที่สามารถท าได้ผ่านหลายช่องทาง 
และรองรับได้กว่า 180 ภาษา

จุดเด่นที่ส าคัญ

โครงการปฏิรูปการด าเนินงานภาครัฐระดับประเทศ โดยให้มีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric)

ระบบรองรับการยื่นส่งเอกสารทางธุรกิจแบบครบวงจร เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ภาคเอกชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรส าหรับทุกภาคงานบริการ

โครงการประเทศ

สิงคโปร์



รฐับาลทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและมกีารใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ มปีจัจยัความส าเร็จหลกั

ทีเ่หมอืนกนั 5 ประการดงันี้
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มีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยมี
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

1
• น าความต้องการของลูกค้ามาเป็นปัจจัยหลักในการออกแบบการเปลี่ยนแปลง
• ทุกหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีแผนแม่บทในการติดตามการด าเนินงาน
• น าเสียงตอบรับและความคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การน าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ิมประสิทธิภาพ

2
• เพ่ิมและพัฒนาช่องทางการติดต่อของรับบริการภาครัฐ
• ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์รวมไปถึงการท าธุรกรรม

ออนไลน์

ลดความซับซ้อนของ
กระบวนการ

3
• ท าความเข้าใจขั้นตอนการเร่ิมต้นธุรกิจและการออกใบอนุญาตต่างๆเพื่อหาช่องทางในการลดความ

ซับซ้อนของกระบวนการและกฎระเบียบต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก าหนดผู้รับผิดชอบและมี
การสื่อสารที่ชัดเจน

4
• มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานท่ีชัดเจน
• มีการประกาศความส าเร็จต่างๆตลอดระยะเวลาการด าเนินงานสู่สาธารณะเพ่ือรักษาแรงจูงใจใน

การท างาน
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มหานครนิวยอร์ก
ศูนย์บริการ 311 ส าหรับผู้อยู่อาศัย 8 ล้านคน



ศนูยบ์รกิาร 311
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มีเบอร์โทรติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของภาครัฐกว่า 4,000 
หมายเลข

มีศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Centers) กว่า 40 ศูนย์

กว่า 52% ของผู้โทรเข้าทั้งหมดต้องโทรมากกว่า 1 ครั้ง

กว่า 37% ของสายโทรเขา้ทั้งหมดใช้เวลานานกว่า 20 นาทีเพื่อที่จะ
เข้าถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ถูกต้อง

ประชาชนขาดความ
เชื่อถือในการให้บริการ

ของภาครัฐ

ก่อนการจัดตั้งศูนย์บริการ 311 ผู้อยู่อาศัยในเมืองนิวยอร์กเห็นว่าการให้บริการของภาครัฐนั้นไม่มีประสิทธิภาพ 



ศนูยบ์รกิาร 311
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ทางรัฐบาลของนิวยอร์กจึงได้จัดท าสายด่วนเพื่อเข้าถึงทุกงานบริการภาครัฐเพื่อยกระดับการให้บริการผู้อยู่อาศัยทุกคน

จัดรูปแบบงานบริการใหม่โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ข้อมูล ยื่นค าร้องเรียน และ
ขอรับงานบริการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

เข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา (24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห)์

สายด่วน
311

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ศูนย์รวมการเข้าถึงงารบริการภาครัฐส าหรับผู้อยู่อาศัยทุกคน ท้ังภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ
เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้กว่า 120 หน่วยงานผ่านจุดเดียว/

หมายเลขเดียว (311)
เข้าถึงงานบริการภาครัฐท่ีไม่ฉุกเฉินได้กว่า 900 งานบริการ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา (24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห)์
 รองรับได้กว่า 180 ภาษา

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
มีผู้ใช้บริการโทรเข้ากว่า 60,000 สายต่อวัน (วันธรรมดา)
สายส่วนใหญ่ได้รับการจัดการภายใน 4 นาที
กว่า 85% ของปัญหาได้รับการแก้ไขทันที
ลดภาระของสายด่วนฉุกเฉิน 911 ได้กว่า 4 ล้านสายระหว่างปี2003 

– 2009
ลดความซับซ้อนในการให้บริการและท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากร

ไปยังส่วนท่ีมีความต้องการ



ศนูยบ์รกิาร 311 สามารถใหบ้รกิารไดก้วา่ 900 งานบรกิาร

ระหวา่ง 120 หนว่ยงานผา่นหลายชอ่งทาง

10

วีดิโอ

ขอข้อมูล

ติดต่อหน่วยงาน

ท าธุรกรรม

สอบถาม

ให้ข้อคิดเห็น

ติดตามสถานะ

ทั้งภาคประชาชน 
และภาคธุรกิจ

การให้บริการแบบ
ครบวงจร

สามารถท าได้ผ่านหลายช่องทางตามความ
สะดวกของผู้ขอรับบริการ

สายด่วน 311

เว็บไซต์ออนไลน์

เข้าถึงงานบริการภาครัฐทุกชนิด

สื่อสังคมต่างๆ แอพพลิเคชั่นมือถือ

กว่า 900 งานบริการระหว่าง
120 หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลทุกชนิดตั้งแต่การขอ
ใบอนุญาตจนถึงข้อมูลที่จอก
รถสาธารณะ

รองรับได้มากกว่า 190
ภาษาทั่วโลก

ขอความช่วยเหลือและ
ให้บริการได้ทันที

สามารถใช้เป็นช่องทางใน
การสื่อสารกับประชาชนด้วย
เช่นเดียวกัน เช่นตอนเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ

มีก
าร

เช
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ฝรั่งเศส: 
การปฏิรูปการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ



โครงการการปฏริปูการใหบ้รกิารของหนว่ยงานภาครฐัระดบัประเทศไดถ้กูแบง่เป็น 

4 ระยะหลกัดงันี้

12

2004

เสนอกว่า 140 มาตรการปรับปรุง
การโดยส่วนใหญ่จะเป็นการท าให้
ทุกอย่างเป็นดิจิตอล ซึ่งไม่ได้ช่วย
ลดความซับซ้อนของ
กระบวนงาน

เร่ิมแผนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

Now

- ศูนย์รวมข้อมูลงานบริการภาครัฐ
- สายด่วนเพื่อติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 
3939 (มีเบอร์เดียว)
- การท าธุรกรรมผ่านช่องทาวออนไลน์
- นโยบาย “Tell Us Once”
- การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมใน
การปรับปรุง
- มีความโปร่งใส/ข้อมูลเปิด

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ก่อน
2002

- ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างแหล่งข้อมูล
- ไม่มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ท าให้การพัฒนาการ
ให้บริการเป็นไปได้ยากล าบาก
- การให้บริการไม่มีมาตรฐานที่
ชัดเจน

ก่อนเร่ิมโครงการการให้บริการที่
กระจัดกระจาย

• การจัดล าดับการให้บริการตามความต้องการของประชาชน

• สร้างความกดดันด้านงบประมาณเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน

• การท าให้ภาครัฐมีความโปร่งใส

ความท้าทายใหม่

2007

การประเมินนโยบาย
สาธารณะระดับประเทศ

ลดความซับซ้อน
มีความความโปร่งใส่

เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
• ประชากร: 66 ล้านคน
• พื้นที่: 550,000 km²

• รัฐบาลเดี่ยวของประเทศ
• 16 กระทรวงหลัก

• มี 100 จังหวัด
• มี 22 ภูมิภาค



…ซึง่ไดส้ง่ผลลพัธท์ ีโ่ดดเดน่และการใหบ้รกิารประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้

13

การเข้าถึงภาครัฐที่สะดวกขึ้น การด าเนินงานท่ีรวดเร็วขึ้น

การรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพขึ้น

2

• มีจุดติดตอ่หนว่ยงานภาครัฐรวมทั้งสิ้นกว่า 40,000 จุด ช่วยท าให้การ
เข้าถึงงานบริการของภาครัฐเป็นไปไดอ้ย่างสะดวก

• การจัดตั้งศนูย์บริการภาครัฐเบ็ดเสร็จ

• ศูนย์กลางการให้ขอ้มูลทางโทรศัพทท์ี่มกีารโทรเขา้กว่า 70 ล้านสาย

• การจัดท าเว็บไซต์กลางของภาครัฐทีม่กีารเขา้ชมกว่า 7 ล้านครั้ง

• มีตัวชี้วัดด้านเวลาเพื่อท าให้การด าเนนิงานอยู่ในช่วงเวลาที่
ก าหนด

• การลดความซบัซอ้นของกระบวนการ และการเพ่ิมช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

• เช่นบริการการขอเปน็ชนชาติฝรั่งเศสใช้เวลาด าเนินการนอ้ยลง
กว่า 20-50%

• เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รอ้งเรียนไดอ้ย่างง่ายดาย
• มีระบบการจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียน
• ประชาชนพึงพอใจกับระบบรับเรื่องรอ้งเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ

การบริหารและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• มีการจัดท ารายงานตรวจสอบคณุภาพการ

ให้บริการและความพอใจของผู้รับบริการปลีะ 2 
ครั้ง

• เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงใหด้ียิ่งขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง

4

การให้บริการ
ประชาชน

1

3

4



การรบัฟงัความคดิเห็นของผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นตวัผลกัดนัหลกัในการปรบัปรงุ

การใหบ้รกิารของภาครฐั

14

ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หน่วยงานท้องถิ่น
สูญเสียสมาชิกในครอบครัว ด้านการเร่ิมต้นธุรกิจ ก้านการอนุมัติให้ก่อสร้างตึกและอาคาร
ด้านการสูญเสียอิสราภาพ ด้านการขอเงินทุนสาธารณะ การยืนยันตนเอง
ต้องการท่ีพักอาศัย การขยายเวลาให้เช่า (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) การขอเงินทุนต่างประเทศ
สูญเสียงาน/ไม่มีงานท า การปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน …
การเกษียณ ด้านการจัดการพนักงานบริษัท

การจับอันดับงานบริการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในมุมมองของผูร้ับบริการ:

“เพื่อจัดอันดับความส าคัญในการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐสู่ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาวิเคราะห์ว่าการติดต่อกับภาครัฐอันไดมีความซับซ้อนยุ่งยาก”
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นอร์เวย์: 
ระบบรองรับการยื่นส่งเอกสารทางธุรกิจแบบครบวงจร



Altinn ระบบรองรับการย่ืนส่งเอกสารทางธุรกิจออนไลน์แบบครบวงจร เพ่ือยกระดับการด าเนินงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

16

แนวทางการแก้ไข :
ช่องทางออนไลน์แบบครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
สามารถเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐกว่า 22 หน่วยงาน
สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่ออาทิตย์ผ่าน

ช่องทางออนไลน์
มีแบบฟอร์มและการท าธุรกรรมออนไลน์กว่า 130 ชนิด
ทุกฟอร์มและรายงานมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อ

การป้อนข้อมูล 
มีความปลอดภัยสูง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
มีการท าธุรกรรมกว่า 34 ล้านรายการตั้งแต่การเร่ิมใช้งานในปี 2003
91% ของบริษัทจดทะเบียนใช้ระบบ Altinn ในการส่งข้อมูลผู้ถือหุ้น
กว่า 86% ของบริษัทท้ังหมดใช้ระบบ Altinn
ช่วยลดการใช้จ่ายต่อหัวโดยเฉลี่ยกว่าปีละ 41 เหรียญสหรัฐจาก

กระบวนการด้านภาษีที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ช่วยลดเวลาท่ีต้องสูญเสียไปกับการท าเอกสารรายงานต่างๆให้กับท้ังภาครัฐ

และภาคธุรกิจกว่า 17%

ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจต้องเสีย
เงินและเวลาเป็นจ านวนมาก

การรายงานแบบไร้เอกสารโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเดียวท่ีเช่ือมต่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด

สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา

ทุกฟอร์มมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

ประเทศนอร์เวย์มีบริษัทอยู่กว่า 500,000 บริษัท โดยแต่ละบริษัทจ าเป็นต้องส่ง
เอกสารโดยเฉลี่ยกว่า 80 ตัวให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆเป็นประจ าทุกปี

โครงการ Altinn



โครงการ Altinn ไดถ้กูแบง่เป็น 4 ระยะหลกั ดงันี้
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ยังไม่มีประสิทธิภาพ:
- กว่า 500,000 ธุรกิจ

- เอกสารกว่า 80 ตัวที่ต้อง
ส่งหน่วยงานต่างๆด้วยตัวเอง

ทุกปี

ระยะที่ 4:
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ

บริการที่ต้องท างานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ

ตัวอย่างเช่น
- การน าข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมา
ใช้
- การเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ

โดยตัวระบบจะประมวลผลโดย
อัตโนมัติ

ระยะที่ 1:
การประกาศสู่สาธารณะ
ข้อมูลทั่วไปและงานบริการที่
สามารถท าได้ผ่านระบบ

ระยะที่ 2:
การมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่ม
ผู้ใช้บริการหลัก
การให้ข้อมูลที่ส าคัญและ
สามารถท าธุรกรรมได้เป็น
บางส่วน

ระยะที่ 3:
การให้บริการแบบเฉพาะ
ราย
สามารถป้อนและรับข้อมูล
ของงานบริการต่างๆท่ีตรง
กับธุรกิจของตนเอง มีการ
เชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจ
กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
เพ่ิมความสะดวก

ผล
ปร

ะโ
ยช

น์

Altinn I
“กระบวนงานที่ใช้เงินและ

เวลามาก”

“เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการใช้
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์”

Altinn II
2003 2009

“พัฒนาให้ดีเลิศ”

Now



โครงการ Altinn : Transformation Journey

18
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สิงคโปร์:
การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร



รัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

20

eCitizen: ช่องทางการให้บริการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ตั้งแต่ 
หางาน จ่ายภาษี บัตรประชาชน และขอข้อมลูต่างๆ1

EnterpriseOne: ช่องทางการให้บริการภาครัฐทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนส าหรับภาคธุรกิจ2

SingPass: ชื่อและรหัสผู้ใช้งานส าหรับทุกคนเพื่อการท าธุรกรรมทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ3

OneInbox: ระบบที่ประชาชนและภาครัฐใช้ติดต่อหากัน4

การให้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

รฐับาลอเิล็กทรอนกิสแ์บบครบวงจร



รฐับาลอเิล็กทรอนกิสแ์บบครบวงจร

21

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน:
 โครงการนี้เริ่มจากการท าให้การด าเนินงานภายในภาครัฐเป็นรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ก่อน 

จึงขยายผลเป็นการเปิดช่องทางใหม่ให้ประชาชนและภาคธุรกิจในการท า
ธุรกรรมกับภาครัฐ เช่นช่องทางออนไลน์และมือถือ

 โดยมีกว่า 270 งานบริการจาก 57 หน่วยงานภาครัฐที่จ าเป็นต้องมีการ
ยืนยันตัว ได้รับการอนุญาตให้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการใช้
ระบบ SingPass

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ:
ประชาชนกว่า 87% พอใจกับการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ใช้บริการว่า 93% จะแนะน าคนอื่นให้ท าธุรกรรมผ่านช่องทางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์

การท าธุรกรรมผ่านระบบ SingPass เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจาก 4.5 ล้านธุรกรรม
ในปี 2003 เป็น 46.3 ล้านธุรกรรมในปี 2011

การใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยในกรณีของบริการช่วยวาง
แผนการเกษียณ มีการท าธุรกรรมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ลดลงถึง 46%

1980-99

การท างานที่เป็นระบบมากขึ้น 
รวมไปถึงการลดงานเอกสาร

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

“การให้ข้าราชการหัน
มาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”

2000-05

การให้บริการออนไลน์แบบบูรณาการ
กว่า 1600 งานบริการโดยใช้

SingPass เพ่ือยืนยันตัว

“แผนปฏิบัติการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ I 
& II”

2006-10

เพ่ิมการเข้าถึงงานบริการโดยมีกว่า
300 งานบริการที่ท าธุรกรรมได้ผ่าน

แอพพลิเคชั่นมือถือ

“iGov 2010”
2011-15

มุ่งเน้นการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชน

และประชาชน

การมาเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ก่อนอื่นจ าเป็นต้องท าให้การท างานภายในของหน่วยงานภาครัฐเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถขยายการให้บริการ
ไปยังช่องทางออนไลน์และแอพพลิเคชั่นมือถือได้
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โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ

(Thailand Gateway)



ปญัหาของประชาชนในการตดิตอ่รบับรกิารภาครฐั ตลอดชว่งชวีติ

...ปัญหาหลกัของประชาชนคอืภาระในการเดนิทางมาตดิตอ่หน่วยงานราชการดว้ยตนเองและใชเ้อกสารจ านวนมากในการขอรับบรกิารจาก
ภาครัฐ...

เด็กแรกเกดิ-
ปฐมวยั

1) เกดิ 3) ท าบตัรประชาชน

วยัรุน่นกัศกึษา

5) สมคัรเรยีนตอ่

วยัท างาน

6) สมคัรงาน

เด็กนกัเรยีน ผูส้งูอายุ

7) รบัเงนิบ าเหน็จบ านาญ

โรงพยาบาล โรงเรยีน มหาวทิยาลยัส านกังานเขต ทีท่ างาน

2) แจง้เกดิ/เพิม่ชือ่ในทะเบยีนบา้น 4) สมคัรเรยีน

vii ii iiiii iii iii iv v iii iv v iii iv viiiii

ii iii ivi

ใบหลกัฐานการเกดิ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น บตัรประชาชน

v

ใบรบัรองผลการเรยีน

vi

วฒุกิารศกึษา

vii

หนงัสอืรบัรองการท างาน

23
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ปญัหาของภาคธรุกจิในการตดิตอ่กบัภาครฐั ตลอดวงจรธรุกจิ

...เชน่เดยีวกับภาคธุรกจิทีต่อ้งตดิต่อหน่วยงานราชการหลายแห่ง และการขอใบอนุญาตสว่นใหญ่ขาดความชดัเจนในดา้นระยะเวลาและ
กรอบการพจิารณา...

ผูป้ระกอบการตอ้งตดิตอ่หลายหน่วยงานเพือ่จดทะเบยีนธรุกจิและขอ
ใบอนุญาตตา่งๆ ซ ึง่แตล่ะกระบวนการใชเ้วลานาน ใชเ้อกสารมาก และ

ขาดความชดัเจนเกีย่วกับระยะเวลาและกรอบการพจิารณา

ผูป้ระกอบการ

ติดต่อ

ผูส้ง่ออกตอ้งตดิตอ่หลายหนว่ยงานเพือ่ขอใบอนุญาตตา่งๆ
และตอ้งใชเ้อกสารมาก แมว้า่จะมกีารสง่ขอ้มลูผา่นระบบ NSW แลว้

ผูส้ง่ออก

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

จดทะเบยีนหนังสอืบรคิณหส์นธิ

จดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิท

ขอเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี

ขึน้ทะเบยีนนายจา้ง

ขอใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร

ส านักงานเขต 
อบต.

สผ.
ขออนุมัตริายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม (EIA)

สอจ./กรอ.
ขอใบอนุญาตประกอบกจิการ

ติดต่อ

1. ใบขนสนิคา้ขาเขา้

2. ใบขนสนิคา้ขาออก

3. ขอ้มลูการแจง้หรอืหักเงนิ

4. ขอ้มลูรายงานบัญชสีนิคา้

1. หนังสอือนุญาตใหน้ าสตัวน์ ้าเขา้มา

ในราชอาณาจักร

2. ใบอนุญาตน าสตัว/์ซากสตัวอ์อก

นอกราชอาณาจักร 

ระบบของกรมประมง

1. ใบอนุญาตการน าเขา้สง่ออกสตัว/์

ซากสตัว ์(ร.6/ร.9)

2. ใบรับรองสนิคา้การเกษตร (Health 

Certificate)

ระบบของกรมปศสุตัว ์

1. ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

2. ใบรับรองแหลง่ก าเนดิสนิคา้

3. ใบอนุญาตและรับรองการสง่ออก-

น าเขา้สนิคา้ทั่วไป

ระบบของกรมการคา้ตา่งประเทศ

1. ใบแจง้ขอ้เท็จจรงิน าเขา้สง่ออก

วตัถอุันตราย (วอ./อก.6)

2. ใบอนุญาตอืน่ๆ

ระบบของหนว่ยงานอืน่ๆ

วางแผนธุรกจิ ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิเร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ

ระบบของผูใ้หบ้รกิารคยีใ์บขน



ปญัหาของนกัทอ่งเทีย่ว

...ในขณะทีนั่กทอ่งเทีย่ว คอื ดา้นความปลอดภัย ระบบขนสง่สาธารณะ และการเสือ่มสภาพของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

คน้พบ พจิารณา เตรยีมการและจดัซือ้ เดนิทาง ประเมนิผล

• ขอ้มลูครอบคลมุพรอ้มใชง้าน แตไ่มอ่ยูใ่น
รปูแบบเชงิโตต้อบกบัผูใ้ช ้(interactive 
format)

• นักทอ่งเทีย่วสว่นมากมจีดุหมายเป็นพืน้ที่
ทีไ่ดร้ับความนยิม (เชน่ กรงุเทพฯ, ภเูก็ต, 
พัทยา, เชยีงใหม)่ ซึง่พืน้ทีด่งักลา่วมี
ความสามารถในการบรกิารทีจ่ ากดั

• ขาดระบบการชว่ยวางแผนการเดนิทางทีม่ี
ประสทิธภิาพ

• การขนสง่สาธารณะภายใน 
ประเทศ ไมม่รีะบบการจอง
ผา่นชอ่งทางออนไลน ์เชน่
รถไฟและรถบสั

• ไมม่ขีอ้มลูออนไลนท์ีช่ดัเจน
ในเรือ่งเสน้ทางเดนิรถและ
ตารางเวลา

• รถประจ าทางมสีภาพทรดุโทรม
ซึง่เสีย่งตอ่การเกดิอบุตัเิหตุ

• ขาดการป้องกนัการหลอกลวง
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ กลโกงเรือ่ง
เจ็ทสก ีอญัมณี และการ
หลอกลวงหนา้วดัพระแกว้ ท า
ใหป้ระเทศไทยมชีือ่เสยีงเชงิลบ

• แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
เสือ่มโทรม สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ขาดการรักษาความสะอาดและ
สขุอนามยั
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การปรบัปรงุบรกิารภาครฐัของไทยโดยใชห้ลกัการ 8 ประการ (8 Guiding Principles)

การยกระดบับรกิารภาครัฐตอ้งก าหนดหลกัการและแนวทางทีช่ดัเจนเพือ่เป็นหลกัพืน้ฐานในการออกแบบและพัฒนาบรกิารภาครัฐทัง้ระบบ

TRANSFORMING GOVERNMENT SERVICE DELIVERY

TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE

THAILAND GATEWAY

…to your Customer Centric Government

ชอ่งทางการบรกิาร

สะดวกทนัสมยั

(Convenient & 

Modern Channels)

พฒันางานบรกิารใหด้ ี

ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

(Continuous 

Improvement)

ขอ้มลูเขา้ใจงา่ยและ

สอดคลอ้งกนัทกุ

ชอ่งทาง

(Clear and Consistent 

Information)

ลดการใชเ้อกสาร และ

ไมข่อขอ้มลูทีภ่าครฐัมี

อยูแ่ลว้

(Ask for less)

บรกิารเบ็ดเสร็จ ณ จดุ

เดยีวโดยไมต่อ้งตดิตอ่

หลายหนว่ยงาน

(End-to-End Processing)

มกีรอบเวลาและ

มาตรฐานในการ

ใหบ้รกิารทีช่ดัเจน

(Commitment to 

Service Delivery)

ลดความเสีย่ง

ของการทจุรติ

(Reduce Corruption Risk)

ตอบสนองตอ่ขอ้

รอ้งเรยีนและ

ด าเนนิการแกไ้ขอยา่ง

รวดเร็ว

(Action on Feedback)

1 2 3 4

5 6 7 8
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วสิยัทศันข์องการบรูณาการและยกระดบังานบรกิารภาครฐั

วสิัยทัศน์ของการอ านวยความสะดวกในการรับบรกิารของภาครัฐ โดยเชือ่มโยงขอ้มูลภาครัฐ เพือ่การใหบ้รกิารทีเ่บ็ดเสร็จ รวดเร็ว และ
โปรง่ใส ตลอดวงจรชวีติ และธรุกจิ ตลอดจนนักทอ่งเทีย่ว

In Person By Phone Online

THAILAND GATEWAY, the Customer Centric Government

ประชาชนสามารถรบับรกิารทกุอยา่งโดยใชเ้ลขบตัรประชาชน 13 หลกั

เด็กแรกเกดิ-
ปฐมวยั

วยัรุน่นกัศกึษา วยัท างานเด็กนกัเรยีน ผูส้งูอายุ

ภาคเอกชนสามารถรบับรกิารทกุอยา่งโดยใชเ้ลขทะเบยีนนติบิคุคล 13 หลกั

วางแผนธุรกจิ ขยายธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิเร ิม่ตน้ธุรกจิ เลกิกจิการ

In Person By Phone Online

C
it

iz
e

n
B

u
s
in

e
s
s

เชือ่มโยง
ขอ้มลู
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รปูแบบบรกิารและระบบบรหิารจดัการงานบรกิารภาครฐัทีค่วรเป็น

Layer 2

Layer 3

การจดัการและเพิม่ประสทิธภิาพชอ่งทางการบรกิาร

Ability to handle enquiry and transaction through various interaction channels

Online In Person By Phone

Layer 1

การบรกิารจดัการและบรูณาการงานบรกิาร
(Cross-Ministry Service Delivery)

Ability to fulfill complex requests involving multiple government agencies in a seamless manner

เชน่ One Stop Service Center, การเชือ่มโยงขอ้มลูโดยระบบ IT
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การพฒันา ยกระดบัคณุภาพการบรกิาร  SLA

(Service Delivery per Department)

ธรุกจิ ประชาชน ทอ่งเทีย่ว

ธรุกจิ ประชาชน ทอ่งเทีย่ว
ผูร้บับรกิาร
(Customer)

การเชือ่มโยงการยกระดับงานบรกิารทัง้ระบบ จะพัฒนาจากมมุมองของผูรั้บบรกิารทีต่อ้งมกีาร Cross Services ระหว่างหน่วยงาน ถงึจะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบรกิารได.้.. ในขณะทีก่ระบวนงานภายในแตล่ะหน่วยงานก็ตอ้งไดร้ับพัฒนาและการันตคีณุภาพการใหบ้รกิาร



ก าหนดงานบรกิารภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้ง (Focusing Area)

ในการด าเนนิการ ไดส้ ารวจงานบรกิารภาครัฐทัง้หมดกวา่ 3,000 บรกิาร แลว้จงึวเิคราะหค์วามเกีย่วขอ้งอย่างมนัียยะกับวงจรชวีติและธรุกจิ 
โดยวเิคราะหจ์ากจ านวน Transaction และจ านวนผูเ้กีย่วขอ้งเป็นหลกั...

> 3,000
งานบรกิารภาครฐั

งานบรกิารหลกั
63 งานบรกิาร

ภาคธุรกจิ
21 งานบรกิาร

ประชาชน
17 งานบรกิาร

นกัทอ่งเทีย่ว
3 งานบรกิาร

งานบรกิารรว่ม
22 งานบรกิาร

การลงทนุ
(8)

การคา้
(13)

งานทะเบยีนราษฎร (6)

การเงนิ
(3)

สาธารณสขุ
(2)

การศกึษา
(6)

งานบรกิารทอ่งเทีย่ว
(3)

งานทะเบยีน
ทีด่นิ (3)

จา้ง/สมัคร
งาน (3)

ภาษี (3)

ความปลอดภัย 
(5)

งานบรกิารขอ้มลู (8)
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ภาคธุรกจิ

การลงทนุ (8) การคา้ (13)

1. การขอรับสทิธปิระโยชนด์า้นการสง่เสรมิ
การลงทนุ

2. การชว่ยประสานงานและอ านวยความ
สะดวกแกนั่กลงทนุ

3. การจดทะเบยีนจัดตัง้ธรุกจิ (จดทะเบยีน
ธรุกจิ ขอเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี และขึน้
ทะเบยีนนายจา้ง)

4. การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร

5. การพจิารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

6. การขออนุญาตประกอบกจิการ

7. การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้

8. การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกจิการ

1. การขอใบขนสนิคา้ขาออกแบบใชส้ทิธ,ิ ไมใ่ชส้ทิธิ

2. การขอใบก ากบัการขนยา้ยสนิคา้

3. การขอบตัรผูน้ าเขา้ – สง่ออกสนิคา้

4. การขอใบอนญุาต และใบรับรองทีเ่กีย่วกบัการ
สง่ออกขา้ว

5. การขอหนังสอือนุญาตคา้ขา้ว

6. การขอใบจดทะเบยีนเป็นผูม้อีาชพีในการประมง 
การคา้สนิคา้สตัวน์ ้า ผลติภัณฑส์ตัวน์ ้าและ
อตุสาหกรรมสตัวน์ ้า

7. การขอใบอนญุาตและใบรบัรองทีเ่กีย่วกบัการ
สง่ออกสตัวห์รอืซากสตัว์

8. การขอใบอนญุาตและใบรบัรองทีเ่กีย่วกบัการ
สง่ออกรถหรอืเครือ่งยนต์

9. การขอใบรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม

10. การขอใบอนุญาตคา้ยางและใบอนุญาตสง่ออกยาง

11. การขอใบอนญุาตและใบรบัรองทีเ่กีย่วกบัการ
สง่ออกยาง

12. พธิกีารศลุกากร (เชน่ น าเขา้ – สง่ออก)

13. การขอคนืภาษีและตรวจสอบเอกสารยอ้นหลงั

ประชาชน

การชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ (3) การสาธารณสขุ (2)

การศกึษา (6)งานทะเบยีนบคุคล (6)

1. การแจง้เกดิ

2. การขึน้ทะเบยีนและแกไ้ขทะเบยีนบา้น

3. การท าบตัรประจ าตวัประชาชน

4. การแจง้การตาย

5. การขึน้ทะเบยีน เกษตรกร

6. การขอใบอนญุาตขบัขีย่านพาหนะ

1. การรับนักเรยีนระดบัประถมศกึษา

2. การออกใบรบัรองการส าเร็จการศกึษาระดบัประถมศกึษา

3. การรับนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาและ ปวช.

4. การขอใบรบัรองการส าเร็จการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษา และ ปวช.

5. การรับนักเรยีนระดบั ปวส. และอดุมศกึษา

6. การขอใบรบัรองการส าเร็จการศกึษา ระดบั ปวส. 
และอดุมศกึษา

1. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย

2. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ

3. การขอรับเงนิชว่ยเหลอืผูว้า่งงาน

1. การลงทะเบยีนท าบตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)

2. การขอรับประโยชนใ์นกรณีคลอดบตุร (กองทนุ
ประกนัสงัคม)

ทอ่งเทีย่ว
งานบรกิารดา้นทอ่งเทีย่ว (3)

1. การออกวซีา่เขา้ประเทศไทย

2. ตรวจคนเขา้เมอืง (ขาเขา้ และขาออก)

3. การจองรถโดยสาร

การจา้งงาน/สมัครงาน (3)

1. การจัดหาแรงงาน (ใหผู้ป้ระกอบการ)

2. การออกใบอนุญาตท างานของคนตา่งดา้ว ระดบั
ฝีมอืช านาญการ

3. การรับบรกิารจัดหางาน

ภาษี (3)

1. การช าระภาษีเงนิได ้(บคุคลธรรมดา)

2. การช าระภาษีรถยนต์

3. การช าระและขอคนืภาษีเงนิได ้(นติบิคุคล)

งานทะเบยีนทีด่นิ (3)

1. การจดทะเบยีนทีด่นิแกบ่คุคล (โอนทีด่นิ)

2. การรังวดัสอบเขต แบง่แยก และรวมโฉนดทีด่นิ

3. การจดทะเบยีนทีด่นิแกน่ติบิคุคล

ความปลอดภัย (5)

1. สายดว่น 1111

2. การแจง้เหตฉุุกเฉนิ

3. การแจง้ความ

4. การจา่ยคา่ปรับ

5. การรับบรกิารจากต ารวจทอ่งเทีย่ว

งานบรกิารภาครฐัทีเ่ก ีย่วขอ้งในการด าเนนิการ 63 บรกิารหลกั

1. การใหค้ าปรกึษาและขอ้มลูดา้นการเงนิ

2. การบรกิารขอ้มลูเตอืนภัย

3. การใหข้อ้มลูและการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัสขุภาพ

4. การใหข้อ้มลูและการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัสขุภาพจติ

5. การใหค้ าปรกึษา/ขอ้มลูสทิธปิระโยชนก์ารลงทนุ

6. การใหค้ าปรกึษา/ขอ้มลูการประกอบธรุกจิ

7. การใหข้อ้มลูและสถติเิพือ่วางแผนธรุกจิ

8. การใหข้อ้มลูทอ่งเทีย่ว

งานบรกิารขอ้มลู (ภาคธรุกจิ ประชาชน และภาครัฐ) (8)

30



31

4. Service Management

หนา้จอส าหรบัขา้ราชการ/เจา้หนา้ที่

Case Management

Data Sharing – Data Standard, Data Security, Authentication

(ขา้มหน่วยงาน)

5. Service Delivery
อตุสาหกรรม

หนา้จอเจา้หนา้ที่

Case Management

Data Sharing

พาณชิย์ ทอ่งเทีย่ว กระทรวง..... กระทรวง..... กระทรวง.....

(ภายในหน่วยงาน)

1. Customer ประชาชน ภาคธุรกจิ นกัทอ่งเทีย่ว

Investment Trade

ชว่งชวีติประชาชน
วงจรประสบการณ์
นักทอ่งเทีย่ว

ขัน้ตอนการประกอบธรุกจิ

3. Channel ออนไลน ์
(Online/Mobile)

โทรศพัท ์
(Call)

เคานเ์ตอรบ์รกิาร
(Physical)

ศนูยรั์บค าขออนุญาต

ศนูยบ์รกิารรว่ม
กระทรวง, จังหวัด,

G-point, …

ศนูยบ์รกิารรว่ม
เฉพาะดา้น  

Specialize เชน่ 
OSEC OSOS
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2. Service Layer

5,000+ งานบรกิาร 63 งานบรกิารหลัก

8 งานบรกิารขอ้มลู

55 งานบรกิารธรุกรรมwww.info.go.th

ภาพรวมการพฒันางานบรกิารภาครฐั
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โครงการบรูณาการงานบรกิารภาครฐัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ยกระดบัประสทิธภิาพ บรูณาการงานบรกิารภาครัฐเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน ดงันี้

Thailand Gateway

Information Gateway |1

Trade Gateway |3

Citizen Gateway |
4

Tourist Gateway | อ านวยความ
สะดวกนักทอ่งเทีย่วครบวงจร

5

Support Functions | สนับสนุนการด าเนนิงานของ Thailand Gateway

ออกแบบสถาปัตยกรรมดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ

การพัฒนาดา้นมาตรฐานและ

ความมัน่คงปลอดภยัทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การปรับปรงุ

แกไ้ขกฎหมาย

การบรหิารการเปลีย่นแปลง

(Change Management)

ออกแบบและพัฒนา Trade Gateway
ครอบคลมุครบวงจรการบรกิารธรุกรรม
ส าหรับการน าเขา้-สง่ออก (เชือ่มโยงการ
ท างานครอบคลมุ 36 หน่วยงาน

ยกระดบัศนูยบ์รกิารสง่ออกน าเขา้ (OSEC)

เพิม่ขดีความสามารถ และขยายชอ่งทางบรกิาร

BMA Kiosks

Registration 
Expansion

Bus Mobile 
Service Center

แอพพลเิคชัน่การเดนิทางใน

กรงุเทพฯ

พัฒนาศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว 

(1155) 

เว็บไซตท์อ่งเทีย่ว (Journey 

Planning)

การออกวซีา่ผา่นทางออนไลน์

การสือ่สารสรา้ง

ความเขา้ใจ

นกัทอ่งเทีย่วภาคธุรกจิ ประชาชน

Investment Gateway |

พัฒนาระบบลดส าเนาเอกสารภาคธรุกจิ 

(Smart Business)

ออกแบบและพัฒนา Investment 
Gateway ครอบคลมุกระบวนงานส าคญั

32

2

• ใหข้อ้มลูงานบรกิารภาครัฐทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น เขา้ใจงา่ย และเป็นปัจจบุันในจดุเดยีวตามประสบการณ์ผูรั้บบรกิาร
• พัฒนา Personalized Info Portal และระบบ Login กลาง

ยกระดบัศนูยบ์รกิารการลงทนุ (OSOS) 

พัฒนาระบบลดส าเนาเอกสาร
ภาคประชาชน (Smart Citizen)

ออกแบบและพัฒนาการเชือ่มโยง
e-Service ทีส่ าคัญของหน่วยงาน 
โดยใชร้ะบบ Login กลาง
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ภาพรวมโครงการ Thailand Gateway การใหบ้รกิารภาครฐัมติใิหม่

Information

Gateway

Investment

Gateway

Trade

Gateway

Citizen

Gateway

Tourist

Gateway

ข้อมูล 63 งานบริการหลักตาม
ประสบการณ์ผู้รับบริการ
(Customer Lifecycle)

ขยายผลครอบคลุมงานบริการส าคัญ
ให้ครบตามวงจรประสบการณ์ผู้รับบริการ

พัฒนา Personalized Info Portal 
และระบบ Login กลาง 

ขยายผลให้ครอบคลุม
งานบริการทั้งหมด

(~ 5,000 งานบริการ)

1 2A

2B

3A

พัฒนาระบบกลางเพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ของ อก.

Investment Gateway – บูรณาการ 
4 หน่วยงาน (พค. บีโอไอ กรอ. สผ.)

Smart Business
ลดส าเนาเอกสารภาคธุรกิจ

ขยายผล Investment Gateway 
(เชื่อมโยงหน่วยงานส าคัญอื่นๆ 
เช่น กฟภ. กปภ. กทม. อบต.)

1A 2A

2B

3A

ระบบการมาตรฐานเพ่ือส่งออก
สินค้าเกษตรส าคัญและอาหารแปรรูป

Trade Gateway Blueprint เชื่อมโยงการท างาน
ให้ครอบคลุม 36 หน่วยงาน

1A

Smart Citizen
ลดส าเนาเอกสารเพ่ือประชาชน

น าร่องเชื่อมโยง 30 e-Service ของหน่วยงาน
ให้ใช้ระบบ Login กลาง

ขยายผลการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ 
Login กลางให้ครบทุกงานบริการ

1 2 3

Journey Planning & 
Online Booking

พัฒนาระบบ Digital Tourist 
Experience แบบครบวงจร

2 3

Supporting 

Functions

3

ระบบขอและต่ออายุ
ใบรง.4 ออนไลน์

1B

ระบบขอน าเข้า ผลิต และส่งออก  สินค้า
เกษตรและอาหารทะเลแปรรูป

1B

ระบบศูนย์รวม
ข้อมูลคู่มือประชาชน

(พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวกฯ )

0

ยกระดับเว็บไซต์ 
ททท. ให้ทันสมัย

0

Data Sharing / Authentication / Data Security & Privacy

ก าลังด าเนินการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

ขยายผล Smart Business
ระยะ 2

3B

1A 2A 3A

Project Management/ Governance Project Management/
Governance

1B 2B

ขยายผลใน 3 สินค้า (ชิ้นส่วนรถยนต์ 
เคร่ืองท าความเย็น 
อาหารทะเลแช่แข็ง)

น าร่อง 3 สินค้า (น้ าตาล  ยาง  ข้าว)

2A 3A

3B2B
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Information Gateway : ประเด็นปญัหาส าคญั

ผูร้ับบรกิารทัง้ภาคประชาชนและภาคธุรกจิยังไม่ตระหนักถงึบรกิารภาครัฐทีม่อียู่ เนื่องจากไม่มแีหล่งรวมขอ้มลูบรกิารภาครัฐ นอกจากนัน้
ขอ้มลูทีม่ยีังเป็นขอ้มลูทีเ่ขา้ใจยาก ไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งแหลง่ทีม่า และไมค่รบจนกระทั่งปัจจบุนั (Up to Date) 

มงีานบรกิารภาครัฐทัง้หมดมากกวา่ 
3000 งานบรกิาร

ส าหรับทัง้ภาคประชาชน ภาคธรุกจิ ภาคการทอ่งเทีย่ว
บรกิารโดยหนว่ยงานกวา่ 200 หนว่ยงานใน 20 กระทรวง

ประชาชนและภาคธรุกจิตอ้งตดิตอ่กับภาครัฐตลอดชว่งชวีติ...

ฐานขอ้มลูทีก่ระจดักระจาย: 

ขอ้มลูของบรกิารภาครัฐอยูต่ามหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารโดยไม่มกีาร

เชือ่มตอ่กัน อกีทัง้ยังไมม่คีวามสอดคลอ้งกันระหวา่งแหลง่ขอ้มลู

ประชาชนไมต่ระหนักถงึบรกิารของภาครัฐทีม่อียู ่ทีจ่ะชว่ย
ใหค้ณุภาพชวีติของตนดขีึน้ เชน่ เงนิชว่ยเหลอืในกรณีตา่งๆ 

ขอ้มลูหายากและเขา้ใจไดย้าก: 

ไมม่กีารแบง่ขอ้มลูตามประเภทของผูใ้ชบ้รกิาร ขอ้มลูใชศ้ัพทท์าง

เทคนคิและกฎหมายซึง่เขา้ใจไดย้ากส าหรับผูรั้บบรกิาร

ขอ้มลูไมค่รบจนกระท ัง่ปจัจบุนั (up to date): 

ขอ้มลูสว่นใหญเ่ป็นขอ้มลูในอดตีทีไ่มใ่ชต่ามปัจจบุัน (up to date)

ซึง่การใหบ้รกิารและขัน้ตอนการขอรับบรกิารอาจเปลีย่นไปแลว้

1

3

2

ประสบการณ์ของผูร้บับรกิารภาครฐัปจัจบุนั

เงนิชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ บรกิารชว่ยหางาน

โรงเรยีนรัฐ (ฟร)ี กองทนุประกนัสงัคม
ตา่งๆฯลฯ

ผูรั้บบรกิารทัง้ภาคประชาชนและภาคธรุกจิตอ้งเสยีเวลาและ
เงนิจ านวนมากเนือ่งจาก:

• ตอ้งหาขอ้มลูจากหลายแหลง่

• ตดิตอ่รับบรกิารผดิสถานที่

• ตอ้งตดิตอ่หน่วยงานภาครัฐหลายรอบ

1
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Information Gateway : แนวทางด าเนนิการ

ศนูยก์ลางบรกิารขอ้มลู (Information Gateway)

กระทรวง 1 กระทรวง 3กระทรวง 2

…

“Customer Centric” 

Information Portal

ผูใ้ชบ้รกิาร
ทีค่วรจะเป็น

ผูใ้ชบ้รกิาร
ปจัจบุนั

กระทรวง 1 กระทรวง 3กระทรวง 2 …

รวบรวมขอ้มลูไวท้ ีเ่ดยีว

รวบรวมขอ้มลูของงานบรกิารหลักทีส่ าคัญตอ่ผูรั้บบรกิารจากกระทรวง

และหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นจดุเดยีว

ขอ้มลูถกูตอ้งและครบจนกระท ัง่ปจัจบุนั (up to date)

ขอ้มลูตอ้งม:ี

• ความถกูตอ้งชดัเจนและสอดคลอ้งกับแหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ 

• ครบถว้นตัง้แตส่ถานทีข่อรับบรกิารจนถงึขัน้ตอนตา่งๆ

• ตรวจสอบและปรับปรงุอยา่งสม า่เสมอใหค้รบจนกระท่ังปัจจบุัน 

สามารถหาขอ้มลูทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว

มกีารบรหิารขอ้มลูบรกิารภาครัฐตามชนดิของผูใ้ชบ้รกิาร (ประชาชน 

ธรุกจิ นักทอ่งเทีย่ว) และชว่งชวีติตา่งๆเพือ่ใหง้า่ยตอ่การหาขอ้มลู

ขอ้มลูเขา้ใจงา่ย

เรยีบเรยีงเนือ้หาของขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบและภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ยตอ่

ผูใ้ชบ้รกิาร (ไมใ่ชศ้ัพทเ์ทคนคิและภาษาราชการ)

1

4

3

2

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั :

• ประชาชนสามารถหาขอ้มลูบรกิารภาครัฐทีถ่กูตอ้งไดอ้ยา่งงา่ยดาย

ผา่นแหลง่เดยีว

• ท าใหข้ัน้ตอนการขอรับบรกิารสะดวกรวดเร็วมากขึน้ จากการไดรั้บ

ขอ้มลูทีค่รบถว้น

จัดท า Information Portal เพือ่เป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารขอ้มูลของภาครัฐทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตลอดชว่งชวีติของผูรั้บบรกิาร สรา้ง
ความสะดวกรวดเร็ว และประสบการณ์ทีด่ใีนการเขา้ใชบ้รกิารของภาครัฐ

1

Leading 
Practice

DEMO

file:///D:/Work_Por/Government Scan/ประชุม อกพร Thailand Gateway/Permit Advisor Demo 01 01 00.pptx#4. PowerPoint Presentation


37

น ารอ่งใหข้อ้มลู 4 งาน
บรกิารหลกัดา้นการ

ลงทนุ

ขยายผลสู ่31 งาน
บรกิารดา้นประชาชน 

(Citizen)

ขยายผลสูง่านบรกิารอืน่ ๆ

• ใหข้อ้มลู 4 งานบรกิารหลักดา้นการลงทนุ
- การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 
- การพจิารณารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
- การขออนุญาตประกอบกจิการ 
- การตอ่อายใุบอนุญาตประกอบ

กจิการ

• ขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูครอบคลมุ 31 งานบรกิาร
ดา้นประชาชน

• น าประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะ 
และขอ้ควรปรับปรงุทีไ่ดจ้าก
การด าเนนิการน ารอ่งมาปรับใช ้

ในการพัฒนาออกแบบระบบ 
เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

• ขยายผลสูง่านบรกิารอืน่ๆทีม่ี
ความส าคัญรองลงมา

• ส ารวจและรวบรวมความคดิเห็นจาก
ผูใ้ชง้านเพือ่น ามาวเิคราะหแ์ละ
ปรับปรงุประสทิธภิาพของระบบ

• ปรับปรงุและพัฒนาประสทิธภิาพของ
ระบบอยา่งสม า่เสมอเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

ธนัวาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 เดอืน 1-6 เดอืน 13-24

ขยายผลสู่ 32 งานบรกิาร
ภาคธุรกจิและการ

ทอ่งเทีย่ว
(Business & Tourist)

เดอืน 7-12

• ขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูครอบคลมุ 32 งานบรกิาร
ภาคธรุกจิและการทอ่งเทีย่ว

• เริม่ใชโ้ครงสรา้งการบรหิาร
จัดการเนือ้หา (Governance 
Model) ในการก ากบัดแูล
เนือ้หาขอ้มลูบนระบบใหถ้กูตอ้ง
และเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ

อนมุตัใิหเ้ร ิม่ด าเนนิการ

น ารอ่ง

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ภาพรวมการด าเนนิการ (High Level Road Map)

Information Gateway : แนวทางด าเนนิการ1
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Investment Gateway: ประเด็นปญัหาส าคญั

ในการขอใบอนุญาต นักลงทุนตอ้งตดิตอ่หน่วยงานภาครัฐหลายครัง้เพือ่ยืน่ค าขอและตดิตามสถานะดว้ยตนเอง เนื่องจากขาดศูนยบ์รกิาร
ดา้นใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากนีไ้ทยยังสามารถท าธรุกรรมดา้นการลงทนุใดๆผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

จากรายงานของ World Bank ความงา่ยในการประกอบธุรกจิของไทยมอีนัดบัลดลง 6 อนัดบั ใน 4 ปีทีผ่า่นมา (จาก 12 เป็น 18)
รวมท ัง้ไทยมคี าขอทีย่งัตดิคา้งและรอการอนมุตัเิป็นจ านวนถงึ 8.7 แสนลา้นบาท (7% ของรายไดม้วลรวมประชาชาต)ิ

ประเด็นปญัหา

• ตอ้งตดิตอ่หลายหน่วยงานเพือ่คน้หาขอ้มลูดา้นการลงทนุ 
ยืน่เรือ่งและตดิตามสถานการณ์จดทะเบยีนและขอ
ใบอนุญาตตา่งๆ

• นักลงทนุไมไ่ดรั้บความสะดวกในการเริม่ตน้ธรุกจิ
เนือ่งจากไมส่ามารถท าธรุกรรม ตดิตามสถานะค าขอหรอื
แจง้รอ้งเรยีนปัญหาผา่นชอ่งทางออนไลนไ์ด ้

สาเหตุ

• ขาดศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสร็จทีนั่กลงทนุสามารถยืน่เรือ่ง
จดทะเบยีน ขอใบอนุญาต และตดิตามสถานะ ณ จดุเดยีว

• ศนูยบ์รกิาร OSOS ขาดบคุลากรและเครือ่งมอืในการให ้
ขอ้มลูแกนั่กลงทนุไดอ้ยา่งครบถว้นและรวดเร็ว

• ขาดเว็บไซตท์ีเ่ป็นศนูยร์วมการขออนุญาตตา่งๆ ออนไลน์
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(หน่วย: รายการ)

นกัลงทนุ

กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้

ส านกังาน
อตุสาหกรรม ฯลฯ

กรม
โรงงาน

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารขอค าปรกึษาและรบั

เร ือ่ง-สง่ตอ่ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งทกุปี

2
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Investment Gateway: แนวทางด าเนนิการ

ศนูยบ์รกิาร

ขยายงานบรกิารของศนูยบ์รกิารดา้นการลงทนุ (OSOS)

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

เว็บไซตร์วมศนูยก์ารขอใบอนุญาต (Investment Gateway)1

2

มาตรการด าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั หนว่ยงานอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

13 หนว่ยงาน

บโีอไอ

บโีอไอ

13 หนว่ยงาน

2
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เว็บไซตศ์นูยก์ลางการขออนุญาตดา้นการลงทนุ (Investment Gateway)

จัดท า Investment Gateway ศนูยอ์ านวยความสะดวกนักลงทุนในการท าธรุกรรมออนไลน์ทีค่รบวงจร ตัง้แตก่ารยืน่
ขอใบอนุญาตตา่ง ๆ ช าระคา่ธรรมเนยีม และตดิตามสถานะการอนุมตั ิณ จดุเดยีว

สามารถท าธุรกรรมออนไลนด์า้นการลงทนุทีค่รบวงจร

สามารถคน้หาใบอนญุาต ตามประเภทอตุสาหกรรม ทีต่ ัง้ และขนาด

สามารถดรูายละเอยีดการขอใบอนญุาตอยา่งครบถว้น ต ัง้แตห่นว่ยงานทีร่บัผดิชอบ สถานทีย่ ืน่เอกสาร ข ัน้ตอนการ

พจิารณา และคา่ธรรมเนยีม

เมือ่ยืน่ค าขอแลว้นกัลงทนุสามารถคน้หารายการทีย่ ืน่ขอพรอ้มท ัง้ตรวจสอบและตดิตามสถานะของการอนมุตัไิดโ้ดยงา่ย

1

Thailand Gateway

ธุรกิจ หน้าหลัก > ธุรกิจ>  เร่ิมต้นธุรกิจ

ข้อมูลการลงทุนในประเทศไทย

จดทะเบียนธุรกิจ

ขอใบอนุญาตต่างๆ

ข้อมูลการคุ้มครองสินทรัพย์และทรัพย์สินทางป ญญา

ค้นหา

ประชาชน นักท่องเที่ยวธุรกิจหน้าหลัก

เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน
ตกลง

ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

มีค าถามหรือต้องการ
ความช่วยเหลือ

สนทนาออนไลน์

งานบริการยอดนิยม
• ข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ
• จดทะเบียนธุรกิจ
• ช าระภาษี
• จ้างและฝ กสอนพนักงาน
• จดทะเบียนธุรกิจ

3. ขยายธุรกิจ

4. ด าเนินธุรกิจ

1. วางแผนธุรกิจ

5. เลิกกิจการ

• ขอใบอนุญาตต่างๆ
• การบัญชีและการรายงาน

ทางการเงิน
• การก่อสร้างอาคาร
• การจัดหาทุน
• การลงทุนในประเทศไทย

ดูตามหัวข้อ

ดูตามวงจรธุรกิจ

2. เร่ิมต้นธุรกิจ

ENG Other Languagesภาษาไทย

2 3 41
ค้นหาและ

เลือกใบอนุญาต
กรอกข้อมูล ช าระเงิน ส่งแบบฟอร์ม

ประเภทธุรกิจ

จังหวัด

เขตอุตสาหกรรม

การลงทุน
ของต่างชาติ

อุตสาหกรรม พลังงาน

พลังงานทดแทน

ระยอง

นอกเขตอุตสาหกรรม

0%

ค้นหา

ใบอนุญาตที่ต้องใช้

1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการ
3. ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
4. ใบอนุญาตขนส่งไฟฟ้า
5. ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า
6. ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า

เลือก

 

 

 

 

เลือก 4 รายการ ตกลง

ENG Other Languagesภาษาไทย
Thailand Gateway

ค้นหา

ประชาชน นักท่องเที่ยวธุรกิจหน้าหลัก

หน้าหลัก > ธุรกิจ > เร่ิมต้นธุรกิจ > ขอใบอนุญาตต่างๆ

2

3

4

ใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ย่ืนเอกสาร

เอกสารที่ประกอบ

ขั้นตอน และ
กรอบการพิจารณา

กรุงเทพ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่างจังหวัด: อุตสาหกรรมจังหวัด

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง 1ชุด
ส าเนาโฉนดที่ดิน 1ชุด

หนังสือแสดงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 1ชุด
รายงานระบบการจัดการต่างๆ อย่างละ 1ชุด
แผนผัง แบบแปลน อย่างละ 1ชุด

ขั้นตอนและกรอบการพิจารณา

ENG Other Languagesภาษาไทย
Thailand Gateway

ค้นหา

ประชาชน นักท่องเที่ยว

หน้าหลัก > ธุรกิจ > เร่ิมต้นธุรกิจ > ขอใบอนุญาตต่างๆ

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา

ก่อนยื่นค าขอ

40 วันท าการ

ลงทะเบียน Business Gateway
จดทะเบียนนิคิบุคคล

ไม่มีค่าใช้จ่าย

แบบค าขอ แบบค าขออนุญาต (รง.3) 1ชุด

ธุรกิจหน้าหลัก

วันที่ส่งค าขอ รายการ สถานะ วันที่ครบก าหนด

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

ใบอนุญาตขนส่งไฟฟ้า

12/03/2557 18/06/2557

17/03/2557

03/05/2557

02/05/2557

07/06/2557

ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า07/05/2557 04/08/2557

ค าขอของฉัน (My Application)
ค้นหาประเภทใบอนุญาต

ENG Other Languagesภาษาไทย
Thailand Gateway

ค้นหา

ประชาชน นักท่องเที่ยว

หน้าหลัก > ธุรกิจ > ขอใบอนุญาตต่างๆ > ตรวจสอบสถานะค าขอ

ธุรกิจหน้าหลัก

คณุสมบตัสิ าคญั ๆ

1

Leading 
Practice
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งานบรกิารดา้นการลงทนุทีเ่กีย่วขอ้ง

การด าเนนิการครอบคลมุกระบวนการการใหบ้รกิาร และขออนุญาตเกีย่วกบัการลงทนุของภาครัฐ แบบ End-to-End แยกตามแตล่ะประเภท
ความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร ซึง่ม ี4 งานบรกิารหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง และแบง่ไดป้ระมาณ 20 กระบวนงาน

ผูป้ระกอบการ

ขออนุญาต

กอ่สรา้ง

สนง.เขต /

อบต.
กรอ. / สผ.

ขออนุมัติ

ESA / EIA

สอจ. / กรอ.

ออกใบ รง.4

45 วนั 50-75 วนั

สอจ. / กรอ.

พจิารณาเอกสาร

ตรวจสอบโรงงาน

30 วนั

21

ตดิตอ่

3

หนว่ยงานอืน่ๆ

ขออนุญาตอืน่ๆ

1. ขออนุญาตกอ่สรา้ง - สนง
เขต/เทศบาล / ตจว.

2. ขออนุญาตกอ่สรา้ง - ในนคิม

3. พจิารณารายงาน 
ESA/RISK –
กรอ.

5. แจง้ประกอบกจิการโรงงาน (รง.1)

6. ขออนุญาตประกอบกจิการ – ในนคิม

8. ขออนุญาตประกอบกจิการพลังงาน  - กกพ.

9. ขออนุญาตผลติพลังงานควบคมุ - กกพ.

10. ขออนุญาตซือ้ขายไฟฟ้า - กฟน./กฟภ./กฟผ.

11. ขอตัง้โรงงานผลติอาหาร – อย.

12. ขออนุญาตผลติภัณฑ ์- อย.

13. ขออนุญาตประกอบอาชพีในอตุสาหกรรมสตัวน์ ้า – กรมประมง

14. จดทะเบยีนโรงงานแปรรปูสตัวน์ ้าและผลติภณัฑ ์– กรมประมง

15. ขออนุญาตประกอบอาชพีการประมง – กรมประมง

16. จดทะเบยีนผูป้ระกอบการประมง - กรมประมง 

17. อนุญาตประกอบการคา้ขา้ว (เชน่ ประเภทโรงส)ี - คน.

18. ขออนุญาต คา้ยาง - สวย.

19. ขออนุญาต ตัง้โรงท ายาง ผลติยาง - สวย.

20. ขออนุญาตผลติยางแทง่ – สวย.

7. ขออนุญาตประกอบกจิการ (รง.4)4. พจิารณารายงาน 
EIA/EHIA – สผ.

4

1

ตวัอยา่ง 
End-to-End Process
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ยกระดบัประสทิธภิาพ OSOS

การท าใหง้านบรกิารของศูนยบ์รกิารลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) ครอบคลมุถงึบรกิารขอ้มูล การยืน่ขอใบอนุญาตตา่ง ๆ และการประสานงาน
แกไ้ขปัญหาใหแ้กผู่ป้ระกอบการเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิและการลงทนุ

ใหข้อ้มลู/ค าปรกึษา

ปจัจบุนั

21 หนว่ยงาน

ขอ้เสนอ

ยืน่ขอใบอนญุาตโดย

การรบัเร ือ่งสง่ตอ่

ประสานงานแกไ้ขปญัหา

เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ

และการลงทนุ

1 หนว่ยงาน

ตดิตอ่
หนว่ยงานโดยตรง

ประเภทการใหบ้รกิาร

21 หนว่ยงาน

ประโยชน์

1.อ านวยความสะดวกใหแ้กนั่กลงทนุในการตดิตอ่กบัหน่วยงานภาครัฐในการเริม่ประกอบธรุกจิ 

2. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นความน่าลงทนุของประเทศเมือ่เทยีบกบัประเทศคู่แขง่

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

โดยระบหุัวขอ้ทีต่อ้งการ

สอบถามและนัดหมายลว่งหนา้
• เพิม่ประสทิธภิาพของการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูโดยการสรา้ง

ฐานขอ้มลูงานบรกิารทีค่รบถว้น

• รองรับการขอใบอนุญาตดา้น

การลงทนุ

• ประสานงานแกไ้ขปัญหา

• มอบหมาย Project Manager 

ส าหรับนักลงทนุรายใหญ่

2

OSOS
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Trade Gateway: ประเด็นปญัหาส าคญั

การท าธุรกรรมดา้นการคา้ทัง้ทางกายภาพและช่องทางออนไลน์ ผูป้ระกอบการตอ้งตดิต่อหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเพื่อขอ
ใบอนุญาตและใบรับรอง เนือ่งจากศนูยบ์รกิารสง่ออก OSEC และ NSW ของไทยยังขาดการบรูณาการและการเชือ่มโยงกบัหน่วยงานอืน่ ๆ 

ดา้นการคา้ จากการจัดอันดับของ World Bank ความสะดวกในการน าเขา้สง่ออกไทยมอีันดับลดลง 14 อนัดบัภายใน 6 ปีทีผ่า่นมา (จาก 10 เป็น 24) 
ทัง้ๆทีก่ารสง่ออกเป็นเศรษฐกจิทีส่ าคัญของไทย โดยมลูคา่รวมของการสง่ออกคดิเป็นกวา่ 60% ของรายไดม้วลรวมประชาชาติ

ประเด็นปญัหา

• ผูป้ระกอบการตอ้งท าธรุกรรมผา่นหลายชอ่งทางกับหลาย

หน่วยงาน และตอ้งเดนิทางมารับเอกสารดว้ยตนเอง

• ผูป้ระกอบการตอ้งน าสง่เอกสารเป็นจ านวนมากและ

ซ ้าซอ้น

สาเหตุ

• ศนูยบ์รกิารสง่ออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ปัจจบุัน

ประสานงานครอบคลมุเพยีง 15 หน่วยงาน 

• NSW ปัจจบุันเป็นการเชือ่มโยงระหวา่งหน่วยงานและ

กรมศลุกากรเพยีงอยา่งเดยีวโดยไมร่องรับการเชือ่มโยง

ระหวา่งหน่วยงานดว้ยกันเอง

• ขาด e-Document ทีก่ฎหมายใหก้ารรองรับมาแทนที่

เอกสารกระดาษ

ผูป้ระกอบการตอ้งน าสง่เอกสารจ านวนมาก และซ า้ซอ้น

ไมเ่ชือ่มโยง

ระบบของสถาบนัวจิยัยาง กรมศลุกากร กรมการคา้ตา่งประเทศระบบของสนง.กองทนุ

สงเคราะหก์ารท าสวนยาง

ไมเ่ชือ่มโยง

เอกสาร
อเิล็กทรอนกิสไ์มม่ ี
ผลทางกฎหมาย

ตวัอยา่งการสง่ออกยาง

• ใบขนสนิคา้ออก
• ขอ้มลูการแจง้หรอืหักเงนิ
• ขอ้มลูรายงานบญัชสีนิคา้

• ใบรับรองแหลง่ก าเนดิสนิคา้
• บตัรผูส้ง่ออก-น าเขา้
• ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

• ขอ้มลูค าขอช าระเงนิ
สงเคราะห ์(ก.ย.ส 1)

• ใบอนุญาตคา้ยาง
• ใบอนุญาตสง่ออกยาง
• Health Certificate
• ใบผา่นดา่นศลุกากร

1 2 3 4

ผูป้ระกอบการตอ้งท า

ธุรกรรมผา่น 4 ชอ่งทาง

3
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Trade Gateway: แนวทางด าเนนิการ

ศนูยบ์รกิาร

ขยายงานบรกิารของศนูยบ์รกิารน าเขา้สง่ออก (OSEC)

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

เว็บไซตร์วมศนูยก์ารท าธรุกรรมดา้นการน าเขา้สง่ออก
(Trade Gateway)

1

2

มาตรการทีน่ าเสนอ หนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั หนว่ยงานอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

กรมศลุกากร 35 หนว่ยงาน

กระทรวงพาณิชย์ 35 หนว่ยงาน

3
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ภาคเอกชนภาครฐั

Business Gateway (Trade)

ผูป้ระกอบการ

ระบบ
กรมศลุกากร

ระบบ
กรม
ประมง

ระบบ
กรมปศสุตัว ์

ระบบของกรมการคา้
ตา่งประเทศ

ระบบของ
หนว่ยงานอืน่ๆ

ยืน่ใบค าขอและเอกสาร
ประกอบเพยีง 1 ครัง้

TO-BE

ธนาคาร บรษิทัขนสง่

ประโยชนข์องการพฒันาระบบ Business Gateway  

ใหค้รอบคลมุทกุหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง:

• สามารถท าทกุธรุกรรมผา่นชอ่งทางเดยีว

• ลดภาระในการเดนิทาง

• ลดการกรอกขอ้มลูซ ้าซอ้น

• ลดระยะเวลาในการด าเนนิงาน

เพิม่ความสะดวกในการ

น าเขา้สง่ออก

การพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทยเพือ่รองรับกระบวนการน าเขา้ – สง่ออก ควรตอ้งมกีารพัฒนาระบบ Business Gateway เพือ่ใหบ้รกิาร
แบบเบ็ดเสร็จและอ านวยความสะดวกในการด าเนนิธรุกจิ…

เว็บไซตร์วมศนูยก์ารท าธรุกรรมดา้นการน าเขา้สง่ออก (Business Gateway)1

NSW
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เว็บไซตร์วมศนูยก์ารท าธรุกรรมดา้นการน าเขา้สง่ออก (Business Gateway)

ตวัอยา่ง Trade Gateway ในสว่นของการขออนุมตั ิอนุญาต ในการน าเขา้ – สง่ออก ผา่นระบบทีเ่ป็น Trade Facilitator แบบสากล…

License/Permit Name Agency Fee (THB) I-Form

Rubber Trader License Rubber Research Institute THB 50

Rubber Exporter License Rubber Research Institute THB 250

Health Certificate Rubber Research Institute THB 4150

Rubber Export Permit Rubber Research Institute THB 0.02/kg

Certificate of Origins Department of Foreign Trade THB 140

Product: Natural Rubber HS Code: 400122 
Select Licenses

Fees Payment

View Licenses/
Permits

View Status

Home > Business > Trading Across Border > Export > Licenses & Permits

Export 

Contract
Export L/C

Licenses & 

Permits

Financial 

Settlement

Shipping & 

Insurance

Customs 

Clearance

Print E-
certificate

Product 400122HS Code

THAI ENG

Thailand Gateway
Other Languages

Search

My Trade Export Import Market Research FAQ

Home Business TouristCitizen

1

ตวัอยา่ง 
End-to-End Process

Leading 
Practice NSW
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เว็บไซตร์วมศนูยก์ารท าธรุกรรมดา้นการน าเขา้สง่ออก (ตอ่) 1

...และสามารถตดิตามความคบืหนา้ของแตล่ะขัน้ตอนการด าเนนิงานได ้

Contract No. Date of Contract Name of Trader Product Status Select

20080319xxxx 2012-06-06 Rubber Trader Ltd. TSNR & RSS In Progress 

Home > Business > Trading Across Border > My Trade

THAI ENG

Trade Gateway
Other Languages

Search

My Trade Export Import Market Research FAQ

Filter By: Contract Date, Alphabetical, Status

See all View SelectSearch Contract No. Search Name of company

Contract No. 20080319xxxx

Name of Buyer Rubber Trader Ltd.

Date of Arrival N/A

Date of Delivery N/A

Outstanding 

Receipts THB 10,000,000

Total Value THB 10,000,000

L/C Arrival View L/C/Non/LC Info View

L/C Confirm View
L/C Cancellation 

Change

Amendment Inquiry

New L/C Cancellation

Export L/C

Date of L/C arrival L/C No. Type of L/C Expiry Date Amount

2012-06-09 OKLC-0837xxxxx At Sight L/C 2012-09-09 THB 10,000,000

New

New L/C Transfer

View

View

Bill Inquiry

ตวัอยา่ง 
End-to-End Process

Leading 
Practice NSW
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ขยายงานบรกิาร OSEC

รวมถงึเสนอใหย้กระดับประสทิธภิาพของงานบรกิารผ่านศนูยบ์รกิารสง่ออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) โดยการขยายขอบเขตงานบรกิารของ
ศนูยบ์รกิารเพือ่ใหส้ามารถรองรับการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูและรับเรือ่ง-สง่ตอ่ดา้นค าขอใบรับรอง/ใบอนุญาตทกุหน่วยงานหลัก

ใหข้อ้มลู/ค าปรกึษา

จ านวนหนว่ยงานทีร่ว่มงาน

กบั OSEC ปจัจบุนั

15 หนว่ยงาน*

จ านวนหนว่ยงานทีจ่ะรว่มงานกบั 

OSEC ในอนาคต

รบัเร ือ่งสง่ตอ่

ค ารอ้ง/การยืน่ขอ

ใบอนญุาต/ใบรบัรอง

ยืน่ขอใบอนญุาต/

ใบรบัรองและรอรบั

ทนัที

6 หนว่ยงาน

5 หนว่ยงาน

ประเภทการใหบ้รกิาร

43 หนว่ยงาน

34 หนว่ยงาน

* ขอ้มลู ณ วนัที ่10 ม.ค. 2557 (กรมประมง และ อ.ย. ปัจจบุนัไมอ่ยูใ่น OSEC) 

1. ลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท าธรุกรรม

2. เพิม่การเขา้ถงึขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและครบถว้น

3. เพิม่มลูคา่การสง่ออกของไทย

4. เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของภาครัฐ

คณุสมบตัแิละปจัจยัสูค่วามส าเร็จ ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั

1. มฐีานขอ้มลูใบอนุญาตและการขอใบอนุญาตทีค่รบถว้น ถกูตอ้ง และ

น่าเชือ่ถอื

2. ไดรั้บความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 34 หน่วยงานเพือ่ให ้

ขอ้มลูและด าเนนิเรือ่งการขอใบอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการ

3. มกีารรักษาระดับคณุภาพและการประชาสมัพันธศ์นูยบ์รกิารใหเ้ป็นทีรู่จั้ก

2

OSEC
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Citizen Gateway: ประเด็นปญัหาส าคญั

ประสทิธภิาพของภาครัฐ โดยเฉพาะการใหบ้รกิาร สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติ และสรา้งภาระใหก้บัประชาชน ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ และเวลา...

ผูส้งูอายุ

ประชาชนท ัง้ประเทศสญูเสยีเวลากบัการตดิตอ่ภาครฐัถงึ 

310 ลา้นช ัว่โมงตอ่ปี

ซึง่เทา่กบัเวลาทีใ่ชส้รา้งสนามบนิสวุรรณภมู ิ

ไดก้วา่ 2 แหง่*

…คดิเป็นคา่เสยีโอกาสทางรายได ้23,000 ลา้นบาท และ

คา่เดนิทางกวา่ 2,000 ลา้นบาท

รวมเป็นมลูคา่ท ัง้ส ิน้ 25,000 ลา้นบาท ทีต่อ้งสญูเสยีไป

ทกุปี

วยัท างาน

วยัรุน่นกัศกึษา

เด็กนกัเรยีน

เด็กแรกเกดิ-

ปฐมวยั

*อายขุัยเฉลีย่ 74 ปี

ภาระดา้นเวลา

ภาระทางเศรษฐกจิ

วธิกีารค านวณ และสมมตุฐิาน
*อา้งองิจากชัว่โมงแรงงานทีใ่ชส้รา้งสนามบนินานาชาตดิไูบ ซ ึง่มขีนาดรองรับผูโ้ดยสาร
ตอ่ปีใกลเ้คยีงกับไทย (43 ลา้นคนของดไูบ เทยีบกับ 45 ลา้นคนของสวุรรณภมู)ิ

ประชาชนตอ้งตดิตอ่กบัภาครัฐตลอดชว่งชวีติ... ...กอ่ใหเ้กดิภาระดา้นเวลาและดา้นคา่ใชจ้า่ย

4
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Citizen Gateway: ประเด็นปญัหาส าคญั (ตอ่)

ประชาชนคนไทยตลอดชว่งอายตุอ้งมเีอกสารระบตุวัตนโดยเฉลีย่ถงึ 5 ตัวดว้ยกัน นอกจากนี้ การเขา้รับบรกิารภาครัฐสว่นใหญ่ยังใชก้ารยนืยันตน 
ผา่นส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น ซึง่ปลอมแปลงไดง้่าย จัดเก็บยาก และเป็นการสิน้เปลอืงเอกสารโดยใชเ่หตุ

โรงพยาบาลรฐั

• ใบแจง้เกดิ

• ประวัตสิขุภาพ

ส านกังานประกนัสขุภาพ

สทิธปิระโยชนจ์าก

ประกนัสขุภาพ

บตัรผูป่้วย

3

ทะเบยีนบา้นบตัรประชาชน

1 2

บตัรประกนัสงัคม

5
บตัรประกนั
สขุภาพ (บตัร

ทอง)

4

หนว่ยงานผู ้
ใหบ้รกิาร

งานบรกิาร

ส านกังานเขต

งานทะเบยีนราษฎร 

(แจง้เกดิ แจง้ตาย)

ส านกังาน
ประกนัสงัคม

ขอรับประโยชน์

ประกนัสงัคม

โรงเรยีนรฐั

• ประวัตกิารศกึษา

• ใบรับรองส าเร็จ

การศกึษา

สถานทีท่ างาน

• ประวัตกิาร

ท างาน

• การจา่ยภาษี

การเขา้รบับรกิารภาครฐัตา่งๆ

1. การเขา้รับบรกิารทียุ่ง่ยากและหลายขัน้ตอน
2. สิน้เปลอืงเอกสารจากการถา่ยส าเนาจ านวนมาก

3. ประชาชนจ าเป็นตอ้งมเีอกสารยนืยันตนจ านวนมากตดิตัว
4. มคีวามปลอดภัยต า่และสามารถปลอมแปลงไดง้า่ย

การยนืยนัตนทีข่าดความทนัสมยัท าใหเ้กดิความยากล าบากดงันี:้

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นเป็นเอกสาร 2 ตวัทีจ่ าเป็นตอ้ง
ถา่ยส าเนาเกอืบทกุคร ัง้เม ือ่ตอ้งการเขา้รบับรกิารรฐั

ประชาชน

4
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Citizen Gateway : แนวทางด าเนนิการ

4 มาตรการ เพือ่เพิม่ชอ่งทางการรับงานบรกิารภาครัฐใหป้ระชาชนสะดวกสบายมากขึน้

 ลดคา่ใชจ้า่ยการเดนิทาง ส าหรับประชาชน

 เพิม่การเขา้ถงึงานบรกิารภาครัฐใหก้ับประชาชน

มาตรการการเสนอแนะ ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั

การจดัท าศนูยบ์รกิารภาครฐัเคลือ่นที่ ท ีส่ามารถใหง้าน

บรกิารเทยีบเทา่กบั ทีจ่ดุบรกิารดว่นมหานคร

การออกสตูบิตัรมรณ

บตัรและแกไ้ขทะเบยีน

บา้นในโรงพยาบาลรฐั

การเพิม่งานบรกิาร ณ จดุบรกิารดว่นมหานคร (BMA Express)1

2

3

งานบรกิารทีเ่พิม่

1.การตอ่อายใุบอนญุาตขบัขี่

2.จา่ยภาษรีถประจ าปี

3.บตัรสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ 

4.ออกใบสตูบิตัรและมรณบตัร

ข ัน้ตอนทีส่อง

• ออกใบมรณบัตร และใบสตูบิัตรใน
โรงพยาบาลรัฐทีเ่หลอื 382 แหง่

• ใหบ้รกิารงานดา้นทะเบยีนบา้น ที่
โรงพยาบาลรัฐทัง้ 1,002 แหง่

ข ัน้ตอนแรก

• ออกใบมรณบัตรที ่โรงพยาบาลรัฐ 
620 แหง่ ทีปั่จจบุันสามารถออกใบ
สตูบิัตรไดอ้ยูแ่ลว้

 เพิม่ความความสะดวกสบาย ของประชาชน 
เนือ่งจากประชาชนสามารถตดิตอ่ภาครัฐใน
สถานทีท่ีส่ะดวกและเดนิทางไปงา่ย (สถานี
รถไฟฟ้า)

 ประหยัดเงนิและเวลาทีป่ระชาชนเสยีไปในการ
เดนิทางตดิตอ่ขอบรกิารภาครัฐ

 ลดเวลาทีต่อ้งรอทีส่ านักงานเขต

 ลดจ านวนคนทีต่อ้งไปทีส่ านักงานเขตไดถ้งึวนัละ
3,400 คน

ม ี820,000 คนเกดิทกุปี และม ี2,200 คนเกดิทกุวนั
ประมาณ 90% ของเด็กไทยเกดิในโรงพยาบาล

ม ี420,000 คนตายทกุปี และม ี1,200 คนตายทกุวนั

งานบรกิารทีม่อียูแ่ลว้

• ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

• เปลีย่นชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่

• ใหค้ัดส าเนาทะเบยีนราษฎรต์า่งๆ

• เตรยีมขอ้มลูเอกสารกอ่นไปที่
ส านักงานเขต และขอขอ้มลูตา่งๆ

4
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ข ัน้ตอนการยนืยนัตวัตนทีค่วรจะเป็น

ประชาชนเดนิทางไปทีห่น่วยงานที่

ใหบ้รกิาร (เชน่ ส านักงานเขต)

ยืน่บัตรยนืยันตัวตน (บัตรประชาชน) 

ใหก้ับผูใ้หบ้รกิาร

+

ใชเ้ทคโนโลยทีางชวีภาพ (สแกน

ลายนิว้มอืและมา่นตา) ในการยนืยัน

ตัวตนผูรั้บบรกิาร และจัดเก็บไวใ้นระบบ

เขา้รับบรกิารไดทั้นทเีมือ่การยนืยันตน

ถกูตอ้งและตรงกับฐานขอ้มลูรัฐ

4

ไมต่อ้งมขีัน้ตอนการถา่ย

ส าเนาเอกสารตา่งๆ

จ าเป็นตอ้งพกบัตรยนืยัน

ตนเพยีงใบเดยีว

x1

ประโยชนท์ีภ่าคประชาชนจะไดร้บั

1) ลดงานเอกสารทีย่ากตอ่การจัดเก็บและ
คน้หา รวมไปถงึคา่เอกสารและคา่จัดเก็บ 
เนือ่งจากขอ้มลูอยูใ่นรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

2) การท างานทีต่ดิตามผลไดง้า่ยและลด
โอกาสในการผดิพลาด

1) การเขา้รับบรกิารทีส่ะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ โดย
ไมต่อ้งถา่ยส าเนาเอกสารและตอ้งพกบัตร
ยนืยันตนเพยีงใบเดยีว (บัตรประชาชน)

2) ระบบทีป่ลอดภัยมากขึน้ ลดการถกูสวมรอย
โดยคนแปลกหนา้เนือ่งจากปลอมไดย้าก

3) ประหยัดเงนิและเวลา จากคา่ถา่ยเอกสาร 
และเวลาทีต่อ้งเสยีไปเมือ่น าเอกสารมาไม่
ครบถว้น

ประโยชนท์ีภ่าครฐัจะไดร้บั

ไมต่อ้งมกีารจัดเก็บ

เอกสารใดๆทัง้ส ิน้

การยนืยนัตวัตนแบบไรเ้อกสาร (Paperless Identification)

Citizen Gateway : แนวทางด าเนนิการ (ตอ่)4
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Tourist Gateway : ประเด็นปญัหาส าคญั

งานบรกิารภาครัฐทีข่าดประสทิธภิาพ ท าใหนั้กท่องเทีย่วมปีระสบการณ์ทีไ่มด่ ีสง่ผลกระทบเชงิลบตอ่ชือ่เสยีงภาพลักษณ์ประเทศ และท าให ้
ไทยสญูเสยีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

ประเมนิและ

ใหค้วาม

คดิเห็น

เดนิทางและ

ทอ่งเทีย่ว

วางแผนและ

เตรยีมตวั

ตดัสนิใจ

คน้หา

ประสบการณ์ของ

นกัทอ่งเทีย่ว
เว็บไซตก์ารทอ่งเทีย่วไทยมผีูเ้ขา้ชม

เพยีง 6.4 ลา้นคนหรอื 24% ของ

ปรมิาณนักทอ่งเทีย่วทัง้หมด

เว็บไซตก์ารทอ่งเทีย่วไทย: 

ยังขาดปัจจัยส าคญัตา่งๆทีช่ว่ยผูเ้ขา้ชม

ตดัสนิใจและวางแผนมาเทีย่วไทย

ประเด็นปญัหา
1

การทอ่งเทีย่วไทยในปจัจบุนั

อนัดบัความสะดวกในการขอวซีา่ไทย

ตกลง 75 อนัดบัจากที ่15 เป็น 90 

(2552 – 2555) อกีทัง้ยังมคีวิวซีา่ขา

เขา้ (On Arrival) ทีน่านขึน้ 

การเดนิทางภายในประเทศยังคงเป็น

เรือ่งยากทีย่ากล าบาก แมก้ระทั่งใน

เมอืงทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ

โดยสารทีด่ ี(กรงุเทพฯ)

มเีพยีง 2% ของของนักทอ่งเทีย่วที่

ประสบปัญหาทัง้หมดใชบ้รกิารสายดว่น

ต ารวจทอ่งเทีย่ว 1155

นักทอ่งเทีย่วไมไ่ดร้ับขอ้มลูสถานที่

ทอ่งเทีย่วในจังหวดัทีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กั จงึ

ไมม่กีารกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถงึ
การขอวซีา่เขา้ไทย:

ยังเป็นแบบทางกายภาพขาเขา้ ทัง้ๆทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศมากขึน้

ทกุปี

2

ขอ้มลูดา้นการเดนิทาง:

ยังกระจัดกระจายตามประเภทการ

โดยสารและผูใ้หบ้รกิาร รวมทัง้เป็น

ขอ้มลูทีเ่ขา้ใจยาก

3

สายดว่นต ารวจทอ่งเทีย่ว:

ยังไมม่กีารสนับสนุนอยา่งเต็มที ่รวมถงึ

ยังขาดความสามารถในการแกไ้ขปัญหา

และประสานงานกบัต ารวจ

4 115
5

5
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ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

1) สง่เสรมิใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเทีย่วไทย

มากขึน้ จากการไดเ้ห็นสถานที่

หลากหลาย และระบบชว่ยวางแผนการ

2) เพิม่การกระจายของรายไดไ้ปใน

จังหวดัตา่ง ๆ

3) เพิม่ความสะดวกสบายในการขอวซีา่

โดยสามารถท าทกุอยา่งกอ่นการเดนิทาง 

รวมถงึควิวซีา่ขาเขา้ทีส่ัน้ลงและเร็วขึน้

4) ประหยดัเวลาในการหาขอ้มลูดา้นการ

เดนิทางภายในกรงุเทพฯ

5) สนบัสนนุการใชบ้รกิารรถสาธารณะ

ซึง่ถกูและครอบคลมุ แทนการใชแ้ท็กซีท่ีม่ ี

ราคาแพงและเป็นแหลง่ทีถ่กูฉอ้โกง

6) ลดความยุง่ยากใหก้ับนักทอ่งเทีย่วให ้

สามารถแกไ้ขปัญหาใหไ้ดทั้นท ีณ จดุเดยีว 

โดยไมต่อ้งตดิตอ่หลายหน่วยงาน/ครัง้ 

การพัฒนางานบรกิารนักท่องเทีย่วประกอบดว้ย 4 โครงการอันไดแ้ก่ ปรับปรุงเว็บไซตด์า้นการท่องเทีย่ว บรกิารการออกวซีา่ออนไลน ์ 
แอพพลเิคชัน่การใหข้อ้มลูดา้นการเดนิทาง และการเพิม่ขดีความสามารถของศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว (1155)

Tourist Gateway : แนวทางด าเนนิการ

8 มาตรการ

1. จัดท าระบบออนไลนเ์พือ่แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วและเสน้ทางแกนั่กทอ่งเทีย่ว 

(Journey Planning) และเพิม่งานบรกิารจองตัว๋รถไฟและรถโดยสารแบบออนไลน์

2. ใหบ้รกิารรถโดยสารทัศนาจรประจ าเสน้ทางทอ่งเทีย่วส าคญั (Hop on Hop off bus)

3. สรา้งแอพพลเิคชัน่ใหนั้กทอ่งเทีย่วตรวจสอบเสน้ทางและต าแหน่งของพาหนะ

ขนสง่สาธารณะ

4. เพิม่บรกิารขอ Online Visa เขา้ประเทศไทยทดแทน Visa on Arrival

5. เพิม่การตดิตัง้ประตอูตัโนมตั ิ(Autogates) ในทา่อากาศยานหลกั 

และยกเลกิการกรอกบตัรขาเขา้และบตัรขาออก (ตม. 6) ส าหรับผูม้สีญัชาตไิทย

6. ออกแบบและตดิตัง้ระบบตรวจสอบผูโ้ดยสารลว่งหนา้ ส าหรับผูไ้มม่สีญัชาตไิทย 

(Advance Passenger Processing)

7. ยกระดับงานบรกิารของศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่วทางโทรศัพท ์(สายดว่น เชน่ 1155) 

8. แกไ้ขปัญหาการฉอ้โกงนักทอ่งเทีย่วโดยดว่น (โดยเฉพาะการเชา่เจ็ทสก)ี

1

2

3

4

5

6

7

8

การใหข้อ้มลูแกน่กัทอ่งเทีย่วผา่นเว็บไซต์

ระบบขนสง่สาธารณะ

การขอรบัการตรวจลงตรา (Tourist Visa)

การตรวจคนเขา้เมอืง

ความปลอดภยั

5
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มาตรฐาน

และความม ัน่คงปลอดภยั

Change Management และ

การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจ
กฎหมายและกฎระเบยีบ

ซอฟตแ์วรแ์ละ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

การบรหิารโครงการ

TRANSFORMATION

สว่นสนบัสนนุ (Support Functions)
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การด าเนนิการดา้น IT

1. ดา้นพนัธกจิ

Business 

Architecture

2. ดา้นระบบสารสนเทศ

Application 

Architecture

3. ดา้นขอ้มลู

Data 

Architecture

4. ดา้น

เทคโนโลยี

Technology 

Architecture

การจดัท า IT Architecture

 ระบบทีส่ามารถตอบโจทยข์องโครงการ 

สอดคลอ้งกบักระบวนงานและน าไปใชไ้ดจ้รงิ

การลงทนุดา้น IT 

ตอบสนองวสิยัทศันแ์ละคุม้คา่

 ซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสมจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการ

พัฒนาและดแูลรักษาระบบ

 ธรุกรรมและเอกสารอเิล็กทรอนกิสท์ีป่ลอดภัย

สามารถใชท้ดแทนเอกสารกระดาษไดอ้ยา่งยั่งยนื

 ขอ้มลูทีพ่รอ้มใชแ้ละไดม้าตรฐาน จะท าใหร้ะบบ

ใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ และสามารถน า

ขอ้มลูไปวเิคราะหเ์พือ่ตอ่ยอดได ้

 โครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ัน่คง สามารถรองรับการ

เตบิโต จะเพิม่ความเชือ่มัน่ใหเ้กดิการใชง้านอยา่ง

แพรห่ลาย

การจัดท า IT Architecture เป็นการวางแนวทางและก าหนดกรอบดา้นเทคนคิเพือ่ใหร้ะบบสามารถตอบสนองวัตถปุระสงคข์องโครงการและ
ใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ



https://www.youtube.com/watch?v=53_ZC826Cns
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