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• เป#นศูนย(บริการร.วมรูปแบบออนไลน*ของภาครัฐ เพ่ือการเข6าถึงข6อมูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช.วยให6ประชาชน

ผู6รับบริการสามารถพบกับส.วนราชการผู6ให6บริการได6ตลอดเวลา จากที่ไหนก็ได6

• ศูนย(บริการร.วมในรูปแบบเคาน*เตอร*ท่ีประชาชนสามารถเดินทางมาใช@บริการ ณ จุดบริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. อยู.ระหว.างดำเนินการ

1. เป#นบริการ One Stop Service เพ่ืออำนวยความสะดวกแก.

ประชาชนในการเข6าถึงข6อมูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ 

จุดเดียว ช.วยให6ประชาชนผู6รับบริการสามารถพบกับส.วนราชการ

ผู6ให6บริการได6ตลอดเวลา จากที่ไหนก็ได6

2. ประชาชนสามารถใช6บริการต.างๆ ของภาครัฐในรูปแบบออนไลน(

ได6  รวมถึงการตรวจสอบข6อมูลส.วนบุคคล (MyInfo) และการร6อง

ขอเอกสารทะเบียนดิจิทัลผ.านช.องทาง Digital Inbox ได6

3. การจองคิวออนไลน(สำหรับบริการภาครัฐบางประเภ

4. การติดตามสถานะบริการ (Tracking) รวมถึงการแจ6งผลความพึง

พอใจ หรือแจ6งเร่ืองร6องเรียนบริการรัฐเกี่ยวกับบริการได6 เป#นต6น

1. เป#นบริการ One Stop Service เพ่ืออำนวยความสะดวกแก.

ผู 6ประกอบการและนักลงทุนในการเข6าถึงข6อมูลและใช6บริการ

ภาครัฐได6แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

2. ให6บริการข6อมูลและสามารถทำธุรกรรมแบบออนไลน(ที่ครอบคลุม

ถึงกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต.เริ่มต6นธุรกิจจนถึงปrดกิจการ รวมถึง

การติดตามสถานะบริการ และแจ6งความพึงพอใจได6 เป#นต6น

3. ครอบคลุม 25 ประเภทธุรกิจที่สำคัญ

4. ผู 6ใช6บริการสามารถติดต.อทำธุรกรรมกับภาครัฐแบบไม.ต6องยื ่น

เอกสารประกอบการทำธุรกรรม ลดการกรอกแบบฟอร(มที่ซ้ำซ6อน 

และลดระยะเวลาในการติดต.อราชการ

ภาคประชาชน -> Citizen Portal ภาคเอกชน -> Business Portal

One Stop Service Portal (OSS) : บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
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จุดเริ่มต+นในการพัฒนา OSS : Citizen Portal

ได้มีการเริ่มพัฒนาระบบ Citizen Portal ในส่วนของ
Information เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับบริการภาครัฐแล้ว และต่อไปประชาชน
สามารถประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการภาครัฐได้
ผ่าน Mobile Application ภายใต้ชื่อ CITIZENinfo

• เคร่ืองมือเพ่ือติดตามการยกเลิกสำเนาฯ ของหน7วยงาน

ต7างๆ ถึงระดับจุดใหBบริการประชาชนทั่วประเทศ

• เปGนศูนยIกลางขBอมูลเพ่ือการติดต7อกับราชการยุค

Digital Government
• เปGนเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจหลังจากบริการไดB

ตัวอย7างหน+าจอ แอปพลิเคชัน

แอปพลเิคชัน CITIZENinfo



CITIZENinfo : ตัวอย2างหน7าจอ
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CITIZENinfo : ตัวอย2างหน7าจอ
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CITIZENinfo : ตัวอย2างหน7าจอ
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การพฒันาต่อยอดให้เป็น Citizen Portal เตม็รูปแบบ

8

• พัฒนาให(เป+นเสมือน Google ภาครัฐที่ให(บริการข(อมูลอ่ืนๆ เพื่อการติดต@อกับภาครัฐได(ใน

แอปเดียว

• ติดตามสถานะบริการ

• จองคิวออนไลนI

• ติดต@อทำธุรกรรมของหน@วยงานต@างๆ ออนไลนI 

• แสดงความคิดเห็น ร(องเรียน

• ปOกหมุดจุดให(บริการ สถานที่ราชการ  สถานประกอบการ และสถานที่อ่ืนๆ à ข(อมูลพิกัด

ตำแหน@งสถานที่ ประกาศเป+นข(อมูลเปRด
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Business Portal เป#นศูนย(กลางในการเข0าถึงข0อมูลและใช0บริการภาครัฐได0แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับผู0ประกอบการและนักลงทุน  

ปLจจุบันมีการเชื่อมโยงบริการภาครัฐแลCวจำนวน ๒๑ บริการ โดยได0เปNดให0บริการแล0วที่ Website “BizPortal”-> 

https://biz.govchannel.go.th/

จุดเริ่มต้นในการพัฒนา OSS : Business Portal

*** BizPortal เกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกพร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

https://biz.govchannel.go.th/
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การขอใบอนุญาตออนไลน0

Single form
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ขยายบริการขอใบอนุญาตออนไลน1กับธุรกิจร5านอาหาร และธุรกิจร5านค5าปลีก

Single form

Single form

7ขยายบริการขอใบอนุญาตออนไลน1กับธุรกิจร5านอาหาร และธุรกิจร5านค5าปลีก

Single form

Single form



ภาพรวมระบบท่ีสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

CITIZENinfoInfo.go.th

คูGมือประชาชน

ยกเลิกสำเนา

เอกสาร

กิจกรรมปOกหมุด

https://citizen.info.go.th

สำรวจความ

พรXอม

ระบบปOกหมุด

o ทุกหน&วยงานจะต.องป1กหมุดจุดให.บริการทั่ว

ประเทศ ทำให.ร ู .กล ุ &มเป@าหมายทั ้งหมดที่

จะต.องดำเนินการ 

o เปCนข.อมูลตั้งต.นในการพัฒนาเคร่ืองมือต&างๆ  

ระบบสำรวจความพรXอม

หน&วยงานสำรวจความพร.อมเพื ่อให.ทราบ

สถานะ ป1ญหาอุปสรรคต&างๆ เพื่อวางแนวทาง

ในการสนับสนับการดำเนินการของหน&วยงาน

ระบบเช่ือมโยงขXอมูลภาครัฐ

• Linkage Center ของกรมการปกครอง

• ศูนยXแลกเปลี่ยนข.อมูลภาครัฐ (GDX) ของสพร.

1

2

3

12

4
5

ระบบคูGมือประชาชน

o รายชื่อหน&วยงาน และกระบวนงาน

o ข้ันตอนการใช.บริการ

CITIZENinfo

o ภาครัฐ : ติดตามสถานะการยกเลิกสำเนาฯ

o ประชาชน : ให.ข.อมูลบริการภาครัฐ อำนวยความ

สะดวกในการติดต&อกับราชการ
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หน%วยงานภาครัฐท่ีสำคัญท่ีมีกระบวนงานเก่ียวข;องกับบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ;าน 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม กระทรวงแรงงาน

กองทัพบก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ=>ง กรมการจัดหางาน

กองทัพเรือ กรมปBาไม7 กรมพัฒนาฝEมือแรงงาน

กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชยH กรมสวัสดิการและคุ7มครองแรงงาน

กรมธนารักษH กรมพัฒนาธุรกิจการค7า สำนักงานประกันสังคม

กรมสรรพากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยH กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการตNางประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กรมการกงสุล กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงสาธารณสุข

กรมสNงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมท่ีดิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณH กรมสNงเสริมการปกครองท7องถ่ิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมสNงเสริมการเกษตร การประปาสNวนภูมิภาค องคHกรปกครองสNวนท7องถ่ินรูปแบบพิเศษ

กรมสNงเสริมสหกรณH สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

กรมประมง กระทรวงคมนาคม เมืองพัทยา

กรมปศุสัตวH กรมการขนสNงทางบก สำนักงานตำรวจแหNงชาติ

กรมพัฒนาท่ีดิน กรมเจ7าทNา สำนักงานตรวจคนเข7าเมือง (สตม.)

กระทรวงยุติธรรม กรมทางหลวง หนNวยงานท่ีไมNสังกัดกระทรวง

กรมบังคับคดี กรมทางหลวงชนบท สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหNงชาติ

กรมราชทัณฑH

11 กระทรวง 41 กรม

**ข;อมูลจากการสำรวจผ%านแบบสำรวจความพร;อมในการยกเลิกสำเนาของ สพร. ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

สถานะการดำเนินโครงการ  : หน%วยงานท่ียกเรียกเลิกสำเนาฯ แล;ว


