
ใบสั่งจราจรออนไลน์ 

ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
ผู้ประกันตน

ข้อมูลการใช้น ้า 
และช้าระค่าน ้า

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
และช้าระค่าไฟฟ้า

ข้อมูลสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

ระบบศูนย์กลางบริการประชาชน
ในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

ประชาชนสามารถรับบริการ 
e-Service จากภาครัฐ 

ครบวงจรเบ็ดเสร็จ ปลอดภัย

ภาครัฐมี Application จ้านวนมาก 
ต้องจ้า username & password หลาย App 
กรอกข้อมูลซ ้าๆ ทุก App
ใช้งานได้คร่ึง ๆ กลางๆ
ไม่มั่นใจเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูล

ไม่มีงบประมาณพัฒนาระบบให้สมบูรณ์
ขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT
ขาดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

ประหยัดงบประมาณในภาพรวม

กว่า 670 ล้านบาท

รวม 90 งานบริการ รวม 150 งานบริการ

สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายปลอดภัย

ตัวอย่างการให้บริการตรวจสอบข้อมูล และช้าระค่าบริการ ใน 10 งานบริการ

พร้อมขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการ

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทะเบียนราษฎร

RDU รู้เร่ืองยา ตรวจสอบ ช้าระเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา

อบรมออนไลน์
ต่อใบขับขี่

เร่ิมต้นทดสอบการใช้งาน
ในเดือนกันยายน 2563



 
 

 

 

 

ข้อเสนอโครงการภายใต้หลักสตูร ป.ย.ป. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวข้อ Citizen Portal  
 
 
 
 
 

เรื่อง 
ระบบศูนย์กลางบรกิารประชาชนในการติดต่อราชการ 

แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal)  
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  



๒ 
 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมหลักสูตร 

๑. นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ 
เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ป.ย.ป. ๑ 

๒. นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข 
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
ป.ย.ป. ๒ 

๓. นางสาวนิชา  สาทรกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ 
ป.ย.ป. ๔ 

๔. นายนราธร  ปานดี 
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ 
ป.ย.ป. ๔ 

๕. นายสุมิทธิ์  เกศวพิทักษ์ 
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ 
ป.ย.ป. ๔ 

  

 



๓ 
 

 

สารบัญ 

 

๑. ที่มา  ๔ 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  ๕ 

๓. วิเคราะห์สถานการณ์  ๖ 

๔. ความต้องการของ User และ Stakeholder  ๗ 

๕. ทางเลือกในการตอบสนองความต้องการของ User  ๙ 

๖. การสร้างแนวคิดของทางเลือก   ๑๒ 

๗. การสร้างต้นแบบและทดสอบ   ๑๕ 

๘. Roadmap การนำไปใช้ (นำร่อง – วัดผล – ขยายผล)   ๑๖ 

๙. Implementation Factors Checklist (แผนเตรียมการเมื่อต้องการ 
    จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง)  

 ๑๖ 

 

ภาคผนวก 

  

   Infographic ระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) 

  

 

 

  

 



๔ 
 

 

ข้อเสนอโครงการภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หัวข้อ Citizen Portal  

เร่ือง ระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  
(Citizen Portal)  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

.............................................. 
 
๑. ที่มา  

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน กำหนดว่า “(1) ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดทำบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน (2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน (3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้อง
ดำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน…” 

๑.๒ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เช่น (๑) จัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน ตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล สามารถใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ 
(๒) จัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื ่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน (๓) จัดให้มีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง และ (๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน 

๑.๓ จากเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้นต้องการให้การบริหารจัดการข้อมูลและการบริการ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นระบบดิจิทัลเพื ่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกกับประชาชน  
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติในปัจจุบันพบว่า ประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวก  
ในการรับบริการจากภาครัฐอย่างเต็มที ่นัก ไม่ว่าจะเป็นการขอรับบริการที ่ยังคงต้องไปที่หน่วยงานหรือ  
จุดให้บริการ การใช้ข้อมูลประกอบในการติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ภาครัฐมีฐานข้อมูลแล้วเพียงแต่
ไม่ได้เชื ่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล และหน่วยงานที่ มีความจำเป็นต้องใช้ การให้บริการ 
แบบออนไลน์ยังกระจัดกระจายและมีอยู่ไม่มาก 

๑.๔ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤตมีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ของรัฐเร่งรัดหน่วยงานของรัฐให้สามารถบริหารราชการและบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเร่งจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการ
ประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ รวมถึงเร่งรัดการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e Authentication) โดยใช้ฐานข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้
ยืนยันตัวตนผู้ขอรับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ 

 



๕ 
 

 

๑.๕ ข้อสั ่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
หรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งผลักดันระบบ e-Service ให้เห็น 
เป็นรปูธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

๑.๖ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พิจารณา
ร่วมกันแล้วเห็นว่า เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนไปสู่ระบบดิจิทัลที่จะอำนวยความสะดวกและลด  
ความยุ่งยากในเรื่องการขอเอกสาร ข้อมูล การชำระเงินและการยืนยันตัวตนในการดำเนินการต่าง ๆ ตลอดจน
การลดความเสี่ยงในการติดต่อหน่วยงานจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงควร
พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) 
 
๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับข้อเสนอโครงการ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
มีรูปแบบการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึงมีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม
ที่ทําให้เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของ
ภาครัฐและเอกชน 
๒. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งปรับบทบาทและ
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยการสร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐ
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
เป็นการทำเว็บท่า (Portal) ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
และบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการ
ประชาชนบนแอปพลิเคชันกลาง โดยเชื่อมโยงไปยัง
แอปพลิเคชันย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ง่าย
ต่อการใช้งาน เบ็ดเสร็จ และครบวงจร ณ จุดเดียว 
 
เป็นการรวบรวมข้อมูลงานบริการในเชิงบูรณาการ
เพ ื ่ อให ้ประชาชนสามารถเล ือกใช ้บร ิการใน 
แอปพลิเคชันตามความต้องการ ซึ่งดำเนินการได้
ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์ การยื่นคำขอ การชำระเงิน 
และในอนาคตจะพัฒนาให้มีระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document/ e-License) ที่เป็น
เอกสารส่วนตัวของประชาชนและผู ้ประกอบการ
ต่อไป   

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อปรับเปลี ่ยน
ภาครัฐให้มีขนาดที ่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทำงานให ้ม ุ ่ งผลส ัมฤทธ ิ ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 

 
 
เป็นการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน และมีขีดสมรรถนะสูงใน
เรื่องความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งใน
อนาคตจะสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจที่บุคลากรยัง
ต้องดำเนินการอยู่ให้เป็นระบบดิจิทัลมากขึ้น และ
พัฒนาบุคลากร โดยการเสริมทักษะใหม่ (Up-skill) 
พัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Re-skill) หรือพัฒนาทักษะใหม่ 
(Retrain) เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากร
และงบประมาณเกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ ์



๖ 
 

 

๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ประเด็นปฏิรูป ความเชื่อมโยงกับข้อเสนอโครงการ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๑. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยหน่วยงานภาครัฐ
มีโครงสร้างพื ้นฐานรัฐบาลดิจิทัลที ่มีแพลตฟอร์ม
บริการพื ้นฐาน เช่น การเชื ่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูล การยืนยันตัวบุคคลหรือการชำระเงินด้วย
ช่องทางดิจิทัล  
๒. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน ที่ต้องมีการให้ข้อมูลและคำปรึกษา
แบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู ้ร ับบริการเป็น
ศูนย์กลางด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

 
เป ็นการอำนวยความสะดวกให ้ก ับประชาชน 
ในการเชื ่อมโยงข้อมูลและบริการแบบครบวงจร 
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
ผ่านแอปพลิเคชัน 
 
 
เป็นการใช้แอปพลิเคชันเดียวที่สามารถเชื ่อมต่อ 
ไปย ังแอปพล ิ เคช ันย ่อยของหน ่วยงานต ่าง ๆ  
โดยประชาชนใช้ Username & Password เพียง 
ชุดเดียว   

 
๓. วิเคราะห์สถานการณ์ 

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนทั่วโลกในปัจจุบัน  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
มากขึ้นจากการค้นหาข้อมูลข่าวสาร การใช้บริการและชำระเงิน การประกอบธุรกิจในสาขาต่ าง ๆ โดยปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันในการบริโภค อุปโภค การทำงาน การศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้  
จากตัวเลขผู้ใช้งานแอปพลิเคชันระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒1 พบว่า เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันไปแล้วถึง ๑๒๐ ล้านครั ้ง โดยประเทศที ่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมาก  
เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ซึ่งหากจะพิจารณาสถิติเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปรียบเทียบ
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงเดือนเมษายน จะพบว่าแอปพลิเคชันที ่ได้รับความนิยม 
จะมีจำนวนการดาวน์โหลดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สูงกว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน TikTok  
ที่แต่ละคนจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อเดือน หรือหากคิดเป็นวันเกือบ ๑ ชั่วโมงในทุกวัน  

 

 
1 ที่มา: https://www.marketingoops.com/digital-life/report-app-usage/ 



๗ 
 

 

 

 
ที่มา: https://www.marketingoops.com/digital-life/report-app-usage/ 

 
๔. ความต้องการของ User และ Stakeholder 

๔.๑ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพัฒนา  
ระบบให้บริการประชาชนผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นช่องทาง
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพ้ืนที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและ
พ้ืนที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่าง
มั่นใจ ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้บริการได้ ๒๑ บริการ และมีจุดติดตั้งทั้งสิ้น ๑๑๙ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า
มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของประชาชนเนื่องจากการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ยังมีจำนวนน้อย 

 



๘ 
 

 

๔.๒ นับตั้งแต่ประเทศไทยมีนโยบาย Thailand ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
ซึ่งมีหลายกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาเพ่ือต่อยอดให้การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ หรือกลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่รวมไปถึงการเชื่อมต่อออนไลน์ ดังนั้นสิ่งที่
เกิดขึ้นภายหลังจากนโยบายดังกล่าวจะพบว่า หน่วยงาน/บริษัทต่าง ๆ ได้เชื่อมต่อบริการของตนเองเพื่อให้
ผู้รับบริการสามารถดำเนินการผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมทั้งแอปพลิเคชันด้วย โดยปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้พัฒนาการให้บริการประชาชนในรูปแบบแอปพลิเคชันที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การจองคิวขอรับบริการ
จนถึงการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมของงานบริการนั้น ๆ โดยแต่ละหน่วยงานจะมี แอปพลิเคชันในการ
ให้บริการ ซึ่งหมายถึง ประชาชนจะมีแอปพลิเคชันในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก เช่น 
ด้านสาธารณูปโภค (การชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์มือถือ) ด้านการคมนาคม (การชำระค่าทางด่วน  
ค่าพาหนะประเภทต่าง ๆ) ด้านการชำระภาษีและเงินประกันตน (การชำระภาษีประจำปี เงินประกันสังคม) 
เป็นต้น 

 จากข้อมูลของศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) พบว่าขณะนี้มีแอปพลิเคชันภาครัฐ จำนวน ๒๙๙ แอปพลิเคชัน2 ที่มีการจำแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ 
เช่น การจัดหางานและการจ้างงาน ที่ดินและท่ีอยู่อาศัย สาธารณูปโภคและสวัสดิการภาครัฐ และหากพิจารณา
เพ่ิมเติมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้งานบนโทรศัพท์มือถือจะพบว่า แอปพลิเคชันด้านสาธารณูปโภคและ
สวัสดิการภาครัฐเป็นด้านที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA Smart Plus) ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า สถานที่ชำระค่าไฟฟ้า หรือแจ้งกรณีไฟฟ้าดับหรือขัดข้องได้  
มีการดาวน์โหลดมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง อย่างไรก็ตาม ขณะที่หลายแอปพลิเคชันได้รับความนิยมและ 
มีการดาวน์โหลดเป็นจำนวนมาก ยังมีแอปพลิเคชันอีกจำนวนมากที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้มีการใช้งาน 
ซ่ึงถือว่าเป็นการสูญเสียหรือไม่คุ ้มค่าในการพัฒนาทางเทคโนโลยี เนื่องจากการจัดทำแอปพลิเคชันจะมี
ค่าใช้จ่ายสูงถึง ๘ – ๙ แสนบาท จนถึงหลักล้านบาท 

 

     
ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมจากข้อมูลของศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ 
 
 

 
2 ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐตรงถึงมือคุณ (Government Application Center) https://apps.go.th/default.aspx 



๙ 
 

 

๔.๓ จากการศึกษาของ Google ร่วมกับ TNS ออสเตรเลีย3 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องการใช้งาน
โมบายล์แอปพลิเคชัน “Mobile App Usage Study” โดยการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ของคนในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างรวม ๑๐,๐๐๐ คน ในประเทศไทยมีกลุ่มตัวอย่าง 
๑,๐๐๐ คน อายุเฉลี่ยตั้งแต่ ๑๘ - ๖๕ ปี ผลสำรวจบอกว่าคนไทยมีการติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเฉลี่ยคนละ 
๓๒ แอป โดยแบ่งเป็น เป็นแอปที่มีการติดตั้งมาจากในเครื่องอยู่แล้ว  ๑๖ แอป และอีก ๑๖ แอปเป็นแอปที่
ติดตั้งเอง โดยใน ๑๖ แอปที่มีการติดตั้งมาจากในเครื่องนั้น ผู้ใช้ได้บอกว่ามีถึง ๑๐ แอปที่ไม่เคยใช้งานเลย  

 ทั้งนี้ การใช้แอปพลิชันต่าง ๆ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องสมัครสมาชิก มีการกำหนด Username 
และ Password เพื่อใช้ในการ Login เข้าใช้บริการ ซึ่งหากมีแอปพลิเคชันจำนวนมาก ผู้ใช้บริการต้องจดจำ 
Username และ Password หลายชุด 

 
๕. ทางเลือกในการตอบสนองความต้องการของ User 

จากความต้องการของผู้รับบริการ (User) ภายในประเทศที่มีการใช้แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานหรือไม่มีการใช้งาน สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การจัดทำแอปพลิเคชันที่มีบริการหลากหลายของภาครัฐ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการ และช่วยเพิ่มความนิยมและการเข้าใช้งานในแอปพลิเคชันที่ยังมีการใช้งานน้อยอยู่ จึงมีแนวคิดใน
การจัดทำ “ระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal)” 
โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ เป้าหมาย 
 ๕.๑.๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของรัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

ครบวงจร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรูปแบบการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง การเข้าแอปพลิเคชันเดยีว
แล้วสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายจากต่างหน่วยงาน ในขณะที่การดำเนินการแบบครบวงจร หมายถึง  
ทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานกำหนด 

 ๕.๑.๒ หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้โดยง่าย ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน โดยหน่วยงานสามารถใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) มีให้บริการ เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือน รับชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ ออกเอกสาร/หลักฐานในรูปแบบ
ดิจิทัล ฯลฯ รวมทั้งเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนของแต่ละหน่วยงาน  

๕.๒ แนวคิดการพัฒนา 
 ระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen 

Portal) เป็นแอปพลิเคชันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้อย่าง  
 เบ็ดเสร็จ: รับบริการ e-Service ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว  
 ครบวงจร: สามารถรับบริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end process) ตั้งแต่

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน การยื่นคำขอรับบริการ การติดตามสถานะการดำเนินงาน 
และการชำระเงิน เป็นต้น 

 
3 ที่มา https://positioningmag.com/1109965 
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 ปลอดภัย: ให้บริการบนมาตรฐานความปลอดภัย โดยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนตามวงจรชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย 

๕.๓ รูปแบบการให้บริการ 

  สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ร่วมมือกันพัฒนาบริการในรูปแบบดิจิทัลให้ประชาชนสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชัน Citizen 
Portal ในรูปแบบแอปพลิเคชันย่อย โดย 

  ๕.๓.๑ ประชาชนสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ผ่าน “Citizen Portal App” โดยไม่จำเป็นต้อง
ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของหน่วยงานจาก app store / google play 

  ๕.๓.๒ แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงความสามารถต่าง ๆ จาก platform ได้ โดยไม่ต้อง
พัฒนาเอง เช ่น การพิส ูจน์และยืนย ันตัวตน การเข้าถึงข ้อมูลของผู ้ใช ้งาน ( Profile) การแจ้งเต ือน 
(Notification) การรับชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (Payment) และการออกเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ใน
รูปแบบดิจิทัล เป็นต้น  

  ๕.๓.๓ ผู้พัฒนาทั่วไปสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันย่อยเหล่านี้ได้โดยใช้เว็บเทคโนโลยีที่
แพร่หลาย เช่น HTML, Javascript และเป็นรูปแบบที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Line, WeChat และ 
Startup หลายแห่งในประเทศไทย ต่างให้บริการอยู่ 

 

 
แนวคิดการพัฒนาระบบ Citizen Portal 
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ตัวอย่างการจัดทำ Citizen Portal App โดยมีแอปพลิเคชันย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ 

 
ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินบริการ (Service Flow) ภายใต้ Citizen Portal App 

 
๕.๔ ตัวอย่างประเภทงานบริการที่จะอยู่ใน Citizen Portal App 

  งานบริการที ่จะนำ Mini App มากำหนดไว้ใน Citizen Portal App จะต้องพิจารณาว่า 
เป็นงานบริการที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ (เช่น การชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ) 
และด้านสังคม (เช่น การชำระภาษี/การกู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำระค่าปรับจราจร) รวมถึงพิจารณาถึง
ประโยชน์ การเข้าถึงได้โดยง่ายของผู้รับบริการ และความสะดวกในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เลือกงานบริการที่จะนำแอปพลิเคชันมาไว้ใน Citizen Portal App ได้แก่ 
  ๕.๔.๑ ข้อมูลการใช้น้ำ และชำระค่าน้ำ (การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค)  
  ๕.๔.๒ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง) 
  ๕.๔.๓ ข้อมูลการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน (สำนักงานประกันสังคม) 
  ๕.๔.๔ RDU รู้เรื่องยา (กระทรวงสาธารณสุข) 
  ๕.๔.๕ ตรวจสอบ ชำระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา) 
  ๕.๔.๖ ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
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  ๕.๔.๗ ตรวจสอบและชำระใบสั่งจราจรออนไลน์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 
  ๕.๔.๘ ข้อมูลกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)    
  ๕.๔.๙ ข้อมูลส่วนบุคคลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง) 
  ๕.๔.๑๐ อบรมออนไลน์ต่อใบขับขี่ (กรมการขนส่งทางบก) 

  ๕.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๕.๕.๑ หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้โดยง่าย ภายใต้
มาตรฐานเดียวกนั และสามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบดิจิทัลในภาพรวมได้ 
   ๕.๕.๒ หน่วยงานมีช่องทางใหม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ 
   ๕.๕.๓ หน่วยงานมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ ที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนได้ต่อไป 
   ๕.๕.๔ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายแบบครบวงจรผ่านช่องทางเดียว  
ลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูลซ้ำ ๆ ในแต่ละแอปพลิเคชัน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
๖. การสร้างแนวคิดของทางเลือก 

๖.๑ การออกแบบหน้าจอเพื่อให้บริการมีการจัดกลุ่มงานบริการด้าน Citizen ตามความต้องการ
ของประชาชนอาจทำได้หลายรูปแบบ ทั้งการจัดกลุ่มตามช่วงวัย ประเภทของผู้ใช้งาน ความต้องการและ
สถานการณ์ของประชาชน และงานบริการ 
 

 
ตัวอย่างการจัดกลุ่มงานบริการ 
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ตัวอย่างการศึกษาวงจรชีวิตช่วงวัยนักเรียนและนักศึกษา 

 
๖.๒ หลักเกณฑ์การคัดเลือกงานบริการ 

 ๖.๒.๑ ภาพรวมของหลักเกณฑ์การคัดเลือก จากการศึกษาระบบแนวทางการพัฒนา 
Citizen Portal พบว่าโครงสร้างการดําเนินการ เพื ่อให้เชื ่อมโยงระบบงานจากหน่วยงานต่าง ๆ มาที่ 
Application Portal จะเป็นในลักษณะที่ Citizen Portal ดําเนินการด้านการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน 
และการตรวจสอบผู้ใช้งานให้ จากนั้นระบบ Citizen Portal จะส่งข้อมูลผู้ใช้งานมาที่ระบบ Application  
ย่อย ๆ ของหน่วยงานหรือที่เรียกว่า Mini App.  

 

 
การเชื่อมโยงระหว่าง Citizen Poral และ Mimi Application 
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  เกณฑ์การคัดเลือกจะประกอบไปด้วยสองมิติหลัก คือ มิติของผลกระทบต่อกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย และมิติของความพร้อมของระบบการให้บริการ  

 
เกณฑ์การคัดเลือกระบบบริการเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบต้นแบบ Citizen Portal 

 
  จากภาพสามารถแบ่งกลุ่มระบบบริการออกได้เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 

  กลุ่ม A: กลุ่มที่ควรดําเนินการอย่างยิ่ง ระบบบริการในกลุ่มนี้มีความพร้อมมาก  
และยังส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชากรในวงกว้าง 
  กลุ่ม B: กลุ่มปานกลาง(B) ระบบบริการในกลุ่มนี้มีความพร้อมมาก และแม้จะมี  
กลุ่มประชากรผู้ใช้งานจํานวนน้อยกว่ากลุ่ม A แต่ด้วยระดับความพร้อมของระบบ จะทําให้สามารถเชื่อมโยง
เข้าสู่ Citizen Portal ได้ 
  กลุ่ม C: กลุ่มปานกลาง (C) ระบบบริการในกลุ่มนี้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงน้อย 
แต่หากทําได้จะสามารถสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง ระบบบริการในกลุ่มนี้จึงเหมาะที่จะพัฒนา
เมื่อระบบกลางมีความพร้อมมากจนสามารถเสริมส่วนงานที่ยังขาดในระบบบริการของหน่วยงานได้ 
  กลุ่ม D: กลุ่มชะลอการดําเนินงาน (C) ระบบบริการในกลุ่มนี้มีความพร้อมในการ
เชื่อมโยงน้อยและยังส่งผลประโยชน์ให้แต่กลุ่มประชากรจํานวนไม่มากจึงควรชะลอการดําเนินการ แต่หาก
ระบบกลางมีความพร้อมมากจนสามารถเสริมส่่วนงานที่ยังขาดในระบบบริการของหน่วยงานได้ก็สามารถ
พิจารณาดำเนินการระบบบริการในกลุ่มนีไ้ด ้
  เกณฑ์การคัดเลือกระบบงานเข้าส ู ่ระยะต้นแบบของ Citizen Portal จึงเป็น
ระบบงานในกลุ่ม A และกลุ่ม B ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกระบบงานเข้าสู่ระบบกลางในระยะถัดไปคือระบบงาน
ในกลุ่ม C และ กลุ่ม D 

 ๖.๒.๒ เกณฑ์ในมิติระดับการสร้างผลประโยชน์ (IMPACTFULNESS) 
  ในเกณฑ์นี้มีปัจจัยย่อยสองปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดคะแนน ได้แก่ จำนวนประชากรที่
กลุ่มผู้ใช้งานและจำนวนธุรกรรมต่อปี ปัจจัยแรกเป็นระดับการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ส่วนปัจจัยที่
สองเป็นทั้งระดับการสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและยังเป็นระดับความสามารถในการลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การให้บริการของหน่วยงานอีกด้วย รายละเอียด ดังนี้ 
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  ๑) เกณฑ์คะแนนด้านจำนวนประชากรกลุ่มผู้ใช้งาน มีการแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยการ
ประมาณการตัวเลขประชากรไทยที่ ๗๐ ล้านคน ดังนั้นระดับของผลกระทบเชิงจำนวนประชากร และมีเกณฑ์
ตามตาราง 

ปัจจัย ระดับ ความหมาย รายละเอียด สัดส่วนของประชากรไทย 
ระดับผลกระทบ
ตามจำนวน
ประชากร 

๑ น้อยที่สุด น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐ คน น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ 
๒ น้อย ๗๐,๐๐๑ - ๗๐๐,๐๐๐ คน ร้อยละ ๐.๑ - ๑ 
๓ ปานกลาง ๗๐๐,๐๐๑ - ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน ร้อยละ ๑ - ๑๐ 
๔ มาก ๗,๐๐๐,๐๐๑ - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ คน ร้อยละ ๑๐ - ๕๐ 
๕ มากที่สุด มากกว่า ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ คน มากกว่าร้อยละ ๕๐ 

 
  ๒) เกณฑ์คะแนนด้านจำนวนธุรกรรมต่อปี มีการแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการประเมิน
จากปริมาณธุรกรรมต่อปีด้วยเกณฑ์ตามตาราง 
 

ปัจจัย ระดับ ความหมาย รายละเอียด 
ระดับผลกระทบตามจำนวน
ประชากร 

๑ น้อยที่สุด น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้งต่อปี 
๒ น้อย ๑๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ ครั้งต่อปี 
๓ ปานกลาง ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครั้งต่อป ี
๔ มาก ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ครั้งต่อป ี
๕ มากที่สุด มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ ครั้งต่อป ี

 
 ทั ้งนี ้ จากการศึกษาเกี ่ยวกับงานบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื ่อประชาชน 4  

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีงานบริการที่เกี ่ยวข้องกับภาคประชาชน จำนวน  
๒๖๙ งานบริการ สามารถจัดกลุ่มตามความต้องการของประชาชนได้ ๕ ประเภท ประกอบด้วย ประเภทให้
ความช่วยเหลือและสวัสดิการ ประเภทการให้ความรู้และคำปรึกษา ประเภทธุรกรรมต่าง ๆ ประเภทการชำระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และประเภทการรับเรื ่องร้องเรียน และเมื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของ 
การพัฒนางานบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื ่อประชาชนโดยพิจารณาจาก ๒ มิติ ได้แก่ มิติของ
ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย และมิติของความพร้อมของระบบการให้บริการ สามารถแบ่งได้เป็น  
๓ ระยะ ดังนี้ 

 

ระยะ ความหมาย จำนวนแลประเภทงานบริการ 
ระยะที่ ๑ • กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัสูงมากและ 

มีความพร้อมมาก 
• กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัสูงมากและ 

มีความพร้อมปานกลาง 
• กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัสูงมากและ 

มีความพร้อมต่ำ 
• กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัสูงและ 

มีความพร้อมมาก 

จำนวนรวม ๖๕ งานบริการ แบ่งออกเป็น 
ประเภทให้ความช่วยเหลือและสวัสดิการ ๒๓ งานบริการ 
ประเภทการให้ความรู้และคำปรึกษา ๑๕ งานบริการ 
ประเภทธุรกรรม ๑๖ งานบริการ 
ประเภทการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ๖ งานบริการ 
ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน ๕ งานบริการ 

 
4  ที่มา: รายงานการศึกษาขั้นต้น ( Inception Report) โครงการจัดทำแผนแม่บทบริการสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง 
เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
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ระยะ ความหมาย จำนวนแลประเภทงานบริการ 
ระยะที่ ๒ • กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัสูงและ 

มีความพร้อมปานกลาง 
• กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัสูงและ 

มีความพร้อมต่ำ 
• กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัปานกลางและ 

มีความพร้อมสูง 

จำนวนรวม ๙๓ งานบริการ แบ่งออกเป็น 
ประเภทให้ความช่วยเหลือและสวัสดิการ ๑๗ งานบริการ 
ประเภทการให้ความรู้และคำปรึกษา ๒๙ งานบริการ 
ประเภทธุรกรรม ๒๖ งานบริการ 
ประเภทการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ๓ งานบริการ 
ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน ๑๘ งานบริการ 

ระยะที่ ๓ • กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัปานกลางและ 
มีความพร้อมปานกลาง 

• กลุ่มงานบริการที่มีความสำคญัปานกลางและ 
มีความพร้อมต่ำ 

จำนวนรวม ๑๑๑ งานบริการ แบ่งออกเป็น 
ประเภทให้ความช่วยเหลือและสวัสดิการ ๒๐ งานบริการ 
ประเภทการให้ความรู้และคำปรึกษา ๔๙ งานบริการ 
ประเภทธุรกรรม ๓๐ งานบริการ 
ประเภทการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ๒ งานบริการ 
ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน ๑๐ งานบริการ 

 
๗. การสร้างต้นแบบและทดสอบ 

การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ (Service Journey) เพ่ือพัฒนาระบบต้นแบบ Citizen 
Portal ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนหลัก ได้แก่ การลงทะเบียนสำหรับการใช้บริการครั้งแรก การเข้าใช้ระบบฯ  
การใช้บริการและการติดตามสถานะในการดำเนินการ การประเมินผล และการตรวจสอบประวัติการใช้บริการ 
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๘. Roadmap การนำไปใช้ (นำร่อง – วัดผล – ขยายผล) 

การดำเนินการในระยะเร่งด่วน: (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
๘.๑ คัดเลือกบริการที่ประชาชนใช้บริการบ่อย (high volume) หรือเป็นบริการสำคัญ (high 

impact) เพ่ือให้บริการผ่าน Citizen Portal และหน่วยงานเจ้าของงานบริการที่มีความพร้อมในการพัฒนาสูง 
๘.๒ หน่วยงานร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ในการออกแบบบริการดิจิทัลที่จะให้บริการ

ในรูปแบบ mini app บน Citizen Portal 
๘.๓ ปรับปรุงระบบให้บริการของหน่วยงาน (Back-end) ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Mini 

App ตามรูปแบบและแนวทางท่ี สพร. กำหนด 
๘.๔ หน่วยงานร่วมกับ สพร. ในการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล ก่อนเปิดให้บริการจริง 
๘.๕ หน่วยงานร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง

การเข้าถึงบริการของหน่วยงานผ่าน Citizen Portal   
ทั้งนี้ ไดเ้ริ่มต้นทดสอบระบบในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นี้ 

การดำเนินการขยายผล: (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖) 
มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบ Citizen Portal ให้ครอบคลุมงานบริการสำคัญไม่น้อยกว่า  

๑๕๐ งานบริการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็น 
• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔: จำนวน ๓๐ งานบริการ 
• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕: จำนวน ๖๐ งานบริการ 
• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖: จำนวน ๖๐ งานบริการ 

 
๙. Implementation Factors Checklist (แผนเตรียมการเมื่อต้องการจะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวสู่
การปฏิบัติจริง) 

๙.๑ แผนบุคลากร 
 

หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล/ 
เจ้าของบริการ 

มอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือทำหน้าที่รับผิดชอบ 
• จัดเตรียมข้อมูลทั่วไป คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (FAQ) สำหรับ

บริการ e-Service 
• ดำเนินการตามคำขอ/ให้บริการ 
• Call Center  
• ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
• ทบทวนปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน 
• ประสานงานร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. 

สำนักงาน ก.พ.ร. ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล/เจ้าของบริการในการ
ทบทวนขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่ (reprocess) ให้รองรับการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 



๑๘ 
 

 

หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผ่าน
ระบบ Citizen Portal 
๓. ติดตามประเมินผลการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
บริการของระบบ Citizen Portal (ด้านกระบวนการ) 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) 

๑. พัฒนา ดูแล และรักษาระบบโครงสร้างพื ้นฐานของระบบ Citizen 
Portal รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฯ การเชื่อมต่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  
๒. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล/เจ้าของบริการในการ
พัฒนา ดูแลระบบให้บริการของหน่วยงาน (ด้านเทคนิค) 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
๙.๒ แผนงบประมาณ 

 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  
 งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท 
 งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท 
 งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท 

๙.๓ องค์ความรู้/เทคโนโลยี 

 ๙.๓.๑ ระบบรู้จ ักต ัวตนของล ูกค้ าและการลงทะเบียน (e-KYC and Registration)  
ระบบการรู้จักตัวตนของลูกค้าหรือประชาชนผู้ใช้งาน เป็นขั ้นตอนสำคัญสำหรับประชาชนเพื ่อแสดงตน  
ในการลงทะเบียนเพื่อให้ระบบมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน การรู้จักตัวตนของประชาชน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ขมธอ.๑๙-๒๕๖๑ มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย เรื่องการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน ซึ่งเป็น
แนวทางเดียวกับที่กำหนดโดย NIST 800-63A Digital Identity Guidelines ข้อมูลสำหรับการแสดงตนนั้น  
จะเปน็ไปตามขอ้กำหนดระดับความน่าเชื่อถือของตัวตนที่ต้องการ (Identity Assurance Level: IAL) 

 ๙.๓.๒ ระบบการยืนยันตัวตน (Citizen e-Authentication) ระบบการยืนยันตัวตนนี้ 
เป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากระบบการพิสูจน์ตัวตนและลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว เมื่อมีการสร้างผู้ใช้งานในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานก็สามารถเข้าใช้งานต่าง ๆ ที่ Citizen Portal ได้ โดยการใช้ Username / Password 
ที่ได้สร้างไว้ หรือวิธีการอื ่นที ่รองรับด้วยเครื ่องโทรศัพท์มือถือ เช่น การใช้ลายนิ ้วมือเพื ่อเข้าใช้เสมือน 
Username / Password เป็นต้น ซึ ่งควรเป็นไปตามกรอบระดับของการยืนยันตัวตน (Authentication 
Assurance Level, AAL) 

 ๙.๓.๓ ระบบการสร้างและส่งคำขอใช้บริการ ( Issue Request) เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้
บริการ e-Service หนึ่ง ๆ หากเป็นการใช้บริการในครั้งแรก ระบบ Citizen Portalจะนำผู้ใช้งานไปสู่ระบบ 
การบริการจัดการความยินยอมให้เชื่อมโยงไปยังบริการ (Consent Management) ก่อนเพื่อเป็นการตั้งค่าและ
สอบทานยืนยันกับผู้ใช้งานอีกครั้งว่าต้องการให้ระบบ Citizen Portal นำส่งชุดข้อมูลตามที่กำหนดไว้ไปยัง
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หน่วยงานบริการปลายทางหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องระบุ 
ให้ชัดเจนว่า ข้อมูลที่กำลังจะส่งไปประมวลผลคือข้อมูลใดบ้าง และนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด และต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หากเป็นการใช้บริการในครั้งต่อมาโดยผู้ใช้งานมิได้มีการยกเลิกการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เคยใหไ้ว้จะสามารถเริ่มใช้บริการไดท้ันท ี

 ๙.๓.๔ ระบบการติดตามเรื่อง (Process Tracking) สำหรับกระบวนงานที่ไม่สามารถทำ
เสร็จได้ทันที ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของการบริการได้ผ่านหน้าจอ Process Tracking ใน Citizen 
Poral ในหน้าจอนี้ จะแสดงรายงานของคำขอรับใช้บริการทุกหน่วยงานไว้ที่หน้าจอเดียวและแสดงสถานะของ
ธุรกรรมนั้น ๆ 

 ๙.๓.๕ ระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(มาตรา 9) หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื ่นใดที ่สร้างขึ ้นให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในมาตรานี ้ที ่ผู้ใช้งานคุ้นชิน ได้แก่ ชุดรหัสผ่านใช้ครั ้งเดียว (One Time Password: OTP)  
เป็นต้น ซึ่งเป็นการผูกพันว่าเจ้าของข้อมูลยืนยันในความผูกพันกับธุรกรรมนั้น ๆ วิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก 
เหมาะกับการลงนามโดยประชาชนผู้ใช้งาน 

 ๙.๓.๖ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในปัจจุบันมีภาคเอกชนให้บริการ
ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่หลายราย เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การชำระเงินนั้น
อาจจะมีหลายช่องทาง และดำเนินการโดยธนาคารรัฐ หรือธนาคารเอกชนได้โดยออกกฎระเบียบ เพื่อให้
ประสบการณ์การชำระเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกันแม้จะใช้ต่างธนาคาร เช่น เมื่อมีการออกเอกสารใบแจ้งหนี้ 
(Invoice) แล้ว จะมีการส่งสถานะของธุรกรรมนี้ไปยังระบบ Process Tracking ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลง
สถานะเปน็ ชำระเงินแล้วได้ เมื่อการชำระเงินแล้วเสร็จ 

 ๙.๓.๗ ระบบการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Issuing) ระบบออกเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือแยกกันก็ได้ ซึ่งจะ
ทำหน้าที่เปน็เหมือนเครื่องพิมพ์เอกสาร ที่โดนเรียกใช้งานโดยระบบที่ต้องการพิมพ์เอกสารสามารถกำหนดให้มี
การเพิ่มเติมกลไกความมั่นคงปลอดภัยในเอกสารตามที่ต้องการได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสาร ตัวอย่างเช่น  
หากเป็นเอกสารทะเบียน เอกสารใบอนุญาตที่ออกให้โดยภาครัฐ อาจจะต้องมีการจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้
ตรวจสอบยืนยันกลับมายังสำเนาที่เก็บไว้ที่ระบบกลางได้ เป็นต้น 

๙.๔ กฎหมาย/กฎระเบียบ 

 ๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖) พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



๒๐ 
 

 

๙.๕ แผนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน 
 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ประชาสัมพันธ์ 

  

.............................................. 
  



๒๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ระบบศูนย์กลางบริการประชาชน
ในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

ข้อเสนอโครงการภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ


