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เอกสารประกอบ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

ร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี

(Citizen Portal Roadmap)

ส านักงานพัฒนารฐับาลดจิิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

29 กันยายน 2563
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Innovation Hub

- AI Platform

- National Open 

Source Code
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Transformation 

- Personalize 

Knowledge 

Platform

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐ  

รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย

เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มคีุณค่าใหป้ระชาชน

“ลดความเหลือ่มล า้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปร่งใส ตรวจสอบได้”

MIS Big Data

[Digital Government Transformation] (ส านักงาน ก.พ.ร.)

Core Service Processes

DG Plan

Standard

Citizen 

Business

Open Data

Foreigner

Policy & Regulations

Common Platforms

(GDCC, GIN , DG Cloud)

Digital Platforms

• Government Data Exchange : 
GDX 

• Linkage Center
• DXC
• NSW
• ETC.

• e-Saraban
• e-Meeting
• e-Procurement
• ERP Platform

Exchange Platforms Back Office

Infrastructure

Data Governance Framework, 
DG Standard & Others relevant

Foundation

• Digital ID & Signature
• Service Request and Tracking

❑ e-Form,  Service Tracking
• e-Payment/wallet
• e-Certificate / e-License
• Open Data Platform
• ETC.

Citizen Portal เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
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ประชาชนคาดหวังอะไรจากภาครฐัในยคุดจิทิลัและ New Normal?

ถึงแม้ภาครัฐจะมีบริการดิจิทัลมากข้ึน แต่ความคาดหวังของประชาชนก็สูงขึ้นเช่นกัน

“ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
จ านวนมากเพื่อติดต่อแต่ละ

หน่วยงาน จ ารหัสผ่านไม่ได้ซักอัน”

“ไม่รู้ว่ารัฐให้บรกิารอะไรบา้ง

ที่เกี่ยวกับเรา กังวลว่าจะ
พลาดสิทธิส าคัญ”

“มีเอกสารจากรัฐจ านวนมาก 
แต่จ าไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนบ้าง

หรือว่าหมดอายหุรอืยงั”

ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อราชการ...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จดทะเบียนสมรส

หาโรงเรียนให้ลูก...

ขอเงินประกันสังคม
ค่าคลอดบุตร

แจ้งความประสงค์
ก่อสร้างบ้าน

ตัวอย่าง น.ส. สมหญิงที่ก าลังจะแต่งงานและวางแผนมีบุตรตอ้งติดตอ่ภาครฐั
มากกว่า 5 หน่วยงาน และใช้เวลานาน
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ตัวอย่างเสียงสะท้อนประชาชน

...ในขณะที่บริการภาครัฐในปัจจุบันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เน่ืองจาก
ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

น.ส. สมหญิง
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ประเทศ คะแนน OSI อันดับ 2020 อันดับ 2018 เปลี่ยนแปลง

เกาหลีใต้ 1.00 1 4 3

เอสโตเนีย 0.99 2 26 24

เดนมาร์ก 0.97 3 1 -2

ฟินแลนด์ 0.97 4 8 4

สิงคโปร์ 0.96 5 3 -2

อังกฤษ 0.96 6 6 0

ออสเตรเลีย 0.95 7 7 0

อเมริกา 0.95 8 2 -6

ออสเตรยี 0.95 9 33 24

นิวซีแลนด์ 0.93 10 11 1

ไทย 0.79 43 89 46

ภาครัฐในตา่งประเทศพัฒนาบริการดจิิทลัใหต้อบโจทยอ์ยา่งไร?

การรวมศนูยบ์ริการภาครัฐใหเ้ป็นพอร์ทลักลางคือปัจจัยสู่ความส าเร็จในการพัฒนารฐับาลดิจิทัลใหแ้ข่งขันได้

GOV.UK คือเว็บไซต์ที่รวบรวมขอ้มูลงาน

บริการภาครัฐ มากกวา่ 7,000 
บริการไว้ ณ จุดเดยีว

borger.dk 

ใช้ Big Data และ AI ช่วย
แนะน าบริการที่เกี่ยวขอ้ง

แบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล
ตามเง่ือนไขส่วนตัวของแตล่ะคน

ที่มา: 2020 United Nation E-Government Survey

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2020
ด้านการให้บริการออนไลน์ (Online Service Index: OSI)

MyInfo คือ พอร์ทัลกลางที่ช่วยเก็บ
ข้อมูลส่วนตวัไว ้ลดเวลาการกรอกและ
ตรวจสอบข้อมูลซ ้าๆ เมื่อท าธุรกรรมออนไลน์
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ไทยควรพฒันา Digital Service ส าหรับประชาชนอยา่งไร?

แนวคิด Citizen Portal จะรวบรวมงานบริการภาครัฐส าหรับประชาชนไวเ้ป็นแหล่งเดียว
เพ่ือการให้บรกิารทีส่ะดวก ครบถ้วน และชาญฉลาด

5

เช่ือมโยงข้อมูลและเอกสารข้ามหน่วยงาน

หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 6

ช่องทางรับบริการ: Desktop Mobile / Tablet Kiosk Partner Apps

พอร์ทัลกลางเพือ่ประชาชน  (Citizen Portal)
พอร์ทัลกลางที่รวบรวมข้อมูลและงานบรกิารต่างๆ เพื่อประชาชน โดยบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ

ภายใต้การรักษาความม่ันคงและปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล
My Profile

Live Chat / 
AI Chatbot

Personalized 
Recommendation

Proactive
Notification

My Inbox

TrackApply / Book Digital Payment
One-Stop 
Service Info
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ประชาชนจะได้รบัประสบการณแ์บบไหนบน Citizen Portal?

พอร์ทัลจะเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและแนะน าบริการเชิงรุกแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล

ใบอนุญาตท่ีก าลังจะหมดอายุ

แจ้งเตือนนัดหมาย/ครบก าหนด

สิทธิท่ีเก่ียวข้อง

สวัสดิการท่ีเข้าเกณฑ์ได้รับ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

Service Recommendation
ระบบน าเสนอบรกิารทีเ่หมาะสม

ส าหรับประชาชนแตล่ะคน

Personalization 
Engine

ระบบประมวลผลขอ้มลู
โดยประยกุตใ์ช ้Data 

Analytics และ Artificial 
Intelligence

Usage Log
ประวัตหิรือพฤตกิรรม

การใชง้านระบบ

User Profile
(Self-Input)
ข้อมูลผูใ้ชง้าน

User Profile
(Shared from Agencies)

ข้อมูลทีม่กีารบรูณาการระหว่าง
หน่วยงาน

Onsite Digital 
Self-Service

Direct Links to 
Service Owner Site

6

ประชาชน แต่ละกลุ่ม 
แต่ละคน มีความต้องการ
ติดต่อราชการต่างกนั...

ใช้ Data Analytics และ AI
ที่เชื่อมโยงแบบข้ามหน่วยงาน

ประหยัดค่าใชจ้่าย สะดวก และ
รวดเร็วในการใช้บริการ

ค้นหาข้อมูลการติดตอ่ราชการ
ได้ครบทุกหน่วยงาน ทุกขั้นตอน

ได้รับบริการทุกอยา่งตามสทิธิ์ที่
พึงได้อย่างเท่าเทยีมและเปน็ธรรม 

สามารถติดตามสถานะการขอใช้
บริการภาครัฐ ได้อย่างสะดวก

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
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รวบรวมบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ไว้เป็นแหล่งเดียว

บริการ แจ้งเตือน ตั้งค่า

พอร์ทัลดิจิทัลกลางเพื่อประชาชน
ศูนยร์วมบรกิารภาครัฐเพื่อประชาชน

Citizen Portal

ดูทั้งหมด >

ฉันต้องการ… ฉันเป็น…

ท างานทะเบียนราษฎร
> จองคิวเพ่ือท าทะเบียนบุคคล

> จองคิวเพ่ือท างานทะเบียน
ครัวเรือน

ขับขี่รถยนต์
> ขออนุญาตขับขี่

> ขอทะเบียนรถยนต์

ดูแลสุขภาพ
> เช็คสิทธิการรักษาพยาบาล

> นัดหมายเข้ารับการรักษา
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แนะน าบริการที่เกี่ยวข้อง

บริการ แจ้งเตือน ตั้งค่า

นายเกาลัด ลัดมานะ
x-xxxx-xxx-xx-x

Citizen Portal

งานบริการแนะน าส าหรับคุณ...

ดูทั้งหมด >

ตรวจสอบสวัสดิการ

หน่วยงาน A

รับข้อมูลและค าปรึกษา

เกี่ยวกับสุขภาพ

หน่วยงาน B

อบรมพัฒนาทักษะ 

หน่วยงาน C

รับบริการ

รับบริการ

รับบริการ
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แจ้งเตือนเมื่อใบอนุญาต
ใกล้หมดอายุ

บัตรประชาชนดิจิทัล

วันหมดอายุ: 15/02/65

ดูรายละเอียดบัตรประชาชน

ใบขับขี่ดิจิทัล

วันหมดอายุ: 17/03/64

ใบขบัขีข่องทา่นจะหมดอายุ
ในอกี 45 วัน

จองคิวเพื่ออบรมใบขับขี่ออนไลน์

บริการ แจ้งเตือน ตั้งค่า

นายเกาลัด ลัดมานะ
x-xxxx-xxx-xx-x

Citizen Portal
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จองคิวเพื่อรับบริการ
ยื่นค าขอออนไลน์

ท าธุรกรรมออนไลน์ สะดวก ถูกใจ ท าได้ทุกที่ทุกเวลา 

ชื่อ - สกุล :

เลขประจ าตัว
ประชาชน :

เพศ :

วันเกิด :

สถานะ :

นายเกาลัด ลัดมานะ

1-1003-85934-xx-x

ชาย

25 สิงหาคม 2536

โสด
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พอร์ทัลจะมีบริการอะไรบ้าง?

พอร์ทัลกลางเพ่ือค้นหาข้อมลูและรับบริการภาครฐัส าหรับประชาชน ครอบคลุมบริการยืน่ค าขอ จองคิว 
ตรวจสอบสิทธิ ร้องเรียน ช าระเงิน ตลอดจนบริการข้อมลูและค าปรึกษา

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

“ระยะเริ่มตน้”

งานทะเบียน (20 บริการ)

สวัสดิการ (26 บริการ)

สุขภาพ (8 บริการ)

รักษาพยาบาล
- ลงทะเบียนขอใช้สิทธิหลกัประกนั
สุขภาพ 
- ตรวจสอบสิทธิรกัษาพยาบาล

ผู้พิการ
- ตรวจสอบการได้รบัเบี้ย
ความพิการ

เด็กและสตรี
- ขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ
- ตรวจสอบการได้รบัเงินอุดหนุนให้แก่
นักเรียน

ผู้สูงอายุ
- ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก

ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
- ตรวจสอบการได้รบัเงินบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ

ทะเบียนราษฎร
- จองคิวเพื่อท าบัตรประจ าตัวประชาชน
- จองคิวเพื่อยื่นขอหนังสือเดินทาง

ทะเบียนเกษตรกร
- ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ทะเบียนผู้ประกันตน
- ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

ทะเบียนรถยนต์
- จองคิวเพื่อท างานทะเบียนรถยนต์
- จองคิวท าใบขับขี่

ประวัติการรักษา
- ตรวจสอบข้อมูลสขุภาพ 

นัดหมาย
- จองคิวพบแพทย์ในสังกดักรมสุขภาพจติ

ป้องกันและดูแล
- รับข้อมูลและค าปรกึษาเกีย่วกบัสุขภาพ

100 บริการ
33 หน่วยงาน

การท างาน ( 19 บริการ)

เงินทุน
- ขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
- ขอเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน
- ขอเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ืม
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน
- ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนผู้สูงอายุ 

พัฒนาทักษะ
- ขอรับบริการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ
- ขอรับรองความรูค้วามสามารถในการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
- ข้อมูลการบรกิารห้องสมุด
- ศูนย์ความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

(STKC)

“ระยะเตมิเต็ม”

การเกษตร ( 40 บริการ)

สวัสดิการ ( 7 บริการ)

กฎหมาย ( 11 บริการ)

งานคดี
- ตรวจสอบสถานะคดี

ความช่วยเหลือ
- ขอรับบริการใหค้ าปรกึษาด้านกฎหมาย
- ขอเงินช่วยเหลือทางคดีภายใต้ส านักงาน
กองทุนยุติธรรม
- ระบบการร้องเรียนเกีย่วกบัที่ดนิ

“ระยะเข้มแข็ง”123 บริการ
56 หน่วยงาน

82 บริการ
36 หน่วยงาน

ผู้พิการ
- การแจ้งข่าวสารเพื่อคนพิการ
- การขอใช้บรกิารผู้ช่วยคนพิการ
- ขอเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ขึ้นทะเบียน
- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า

ความรู้
- ข้อมูลการเปรยีบเทยีบราคา
สินค้าเกษตรประจ าวัน
- ข้อมูลศูนย์บรกิารชาวนา

บริการ
- รับบริการทอ่นพันธ์ุหญ้าส าหรับสัตว์
- รับบริการเมล็ดพันธ์ุส าหรับสัตว์

งานทะเบียน
- จองคิวเพื่อการคดัและรับรองข้อมูล
ทะเบียนบุคคล
- จองคิวเพื่อการคดัและรับรองข้อมูล
ทะเบียนครัวเรอืน

อยู่อาศัยและท่ีดิน
- ขออนุญาตก่อสร้าง
- จองคิวเพื่อท างานรังวัด
- ผังเมืองออนไลน์
- ตรวจสอบข้อมูลคา่น ้า

การเดินทาง
- ช าระภาษีรถผ่านอินเทอร์เน็ต
- สมัครใชบ้รกิารและเติมเงินทางด่วน

สิทธิพลเมือง
- รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค
- ระบบร้องเรียนของส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

งานทะเบียน (26 บริการ)

ชีวิตประจ าวัน (35 บริการ)

อื่นๆ (46 บริการ)

- กู้ยืมเงินเพื่อการศกึษา
- อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

อื่นๆ (43 บริการ)

- คลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแหง่ชาติ (ThaiWater)
- ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ( 24 บริการ)

- จองเลขทะเบียนรถ
- ค้นหาคุณวฒุิวชิาชีพ
- ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรธรณี

ร่าง
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Agency 
e-Service

หน่วยงานรัฐจะไดป้ระโยชน์อยา่งไร?

หน่วยงานภาครัฐมีโอกาสพัฒนาและให้บริการดิจิทัลที่เข้าถึงประชาชนมากข้ึน

12

การพัฒนาระบบ (Develop)การด าเนินงาน (Operate)การประชาสัมพันธ์ (Promote)

เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงบริการ
ประชาชนมีช่องทางรบับรกิารที่หลากหลายขึ้น 
บริการของหน่วยงานจะมีโอกาสเขา้ถึงประชาชน

มากขึ้นจากการแนะน าของระบบ

Agency 
Office

Government 
Smart Kiosk

Citizen
Portal

Digital ID?

Digital Signature?

Digital License?

e-Payment?

ใช่หนว่ยงานทีด่แูล
บริการนีไ้หมครบั?

จะขอลงทะเบยีน ต้องเตรยีม
เอกสารอะไรบา้งนะคะ?

อยากสอบถามสถานะค า
ขอทีเ่คยยืน่ไว้
ช่วยตรวจสอบ

ให้หน่อยไดไ้หมคะ?

ลดภาระการตอบค าถามพืน้ฐาน
พอร์ทัลจะชว่ยรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ

ข้อมูลบริการในรปูแบบที่เขา้ใจง่ายและแนะน า
บริการที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาบริการดจิิทัลที่มมีาตรฐาน
ช่วยให้แนวทางการพฒันาบริการดจิทิัลที่เป็น
มาตรฐานกลางเพือ่การพฒันาบรกิารที่

รวดเรว็และคุ้มค่าต่องบประมาณ
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Citizen Portal : พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน

Citizen Portal : พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน

Agency System : ระบบให้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน

ขีดความสามารถระบบส าหรับประชาชน

CP Offline : ให้บริการ ณ จุดรับบริการของหน่วยงาน

จะประสานความร่วมมืออย่างไร?

หน่วยงานมีทางเลือกการเชื่อมโยงระบบที่หลากหลายท าให้ง่ายต่อการพัฒนา

ขีดความสามารถระบบส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

CP Agency System : ระบบให้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน

CP

Agency System : ระบบให้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน

13
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สพร.จะอ านวยความสะดวกอยา่งไรบ้าง?

สพร. จะด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อปลดล็อกอุปสรรค 6 ด้านในการ
พัฒนาบริการดิจิทัล

กฎระเบียบ ข้อมูล บุคลากร

การใช้งานจริง งบประมาณ โครงสร้างพืน้ฐาน

รวบรวมกฎระเบียบที่เปน็อุปสรรค
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งแกไ้ขกฎระเบียบ

• การยื่นค าขอและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• การแลกเปล่ียนข้อมูลส่วนตัว
• การช าระค่าธรรมเนียมออนไลน์
• การยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• การมอบอ านาจให้หน่วยงานกระท าการแทน 
• Digital Signature
• Digital License

อุปสรรคที่หน่วยงานพบเจอ

• ไม่ทราบแหล่งข้อมูลท่ีควรเชื่อมข้อมูล 
• หน่วยงานไม่ยินดีแลกเปล่ียนข้อมูล
• ใช้เวลานานในการหารือเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล

แนวทางการสนับสนุนของสพร.

• พัฒนาและบริหารจัดการพอร์ทัลเพ่ือการแลกเปล่ียน
ข้อมูล Government Data Exchange Center: 
GDX

อุปสรรคที่หน่วยงานพบเจอ

• บุคลากรไม่เพียงพอ
• บุคลากรมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

บุคลากรขาดทักษะ 
• ผู้บริหารให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ

แนวทางการสนับสนุนของสพร.

• พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ TDGA

อุปสรรคที่หน่วยงานพบเจอ

• มีคนใช้งานจริงน้อยกว่าที่ควร

แนวทางการสนับสนุนของสพร.

• เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการของหน่วยงานผ่าน 
Citizen Portal

อุปสรรคท่ีหน่วยงานพบเจอ

• ไม่ไดร้บัการสนบัสนนุเทา่ทีค่วร โดยเฉพาะงบ
บ ารุงรักษาระบบและงบการเชือ่มโยงกบัระบบกลาง

แนวทางการสนับสนุนของสพร.

• ก าหนดมาตรฐานในการพฒันาบรกิารดจิิทลั และหารือ
แนวทางการแกไ้ขกฎระเบยีบเรือ่งงบการบ ารุงรักษา

อุปสรรคท่ีหน่วยงานพบเจอ

• โครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
โดยเฉพาะคลาวด์

แนวทางการสนับสนุนของสพร.

• ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาบริการดิจิทัล
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