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โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร

น าเสนอข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561



ภาพรวมระบบที่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

CITIZENinfoInfo.go.th
คู่มือประชาชน

ยกเลิกส าเนา
เอกสาร

กิจกรรมปักหมุด

https://citizen.info.go.th

ส ารวจความ
พร้อม

ระบบปักหมุด
o ทุกหน่วยงานจะต้องปักหมุดจุดให้บริการทั่ว

ประเทศ ท าให้รู้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่
จะต้องด าเนินการ 

o เป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ  

ระบบส ารวจความพร้อม
หน่วยงานส ารวจความพร้อมเพื่อให้ทราบ
สถานะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อวางแนวทาง
ในการสนับสนับการด าเนินการของหน่วยงาน

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
• Linkage Center ของกรมการปกครอง
• ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ของสพร.
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ระบบคู่มือประชาชน
o รายชื่อหน่วยงาน และกระบวนงาน
o ขั้นตอนการใช้บริการ

CITIZENinfo
o ภาครัฐ : ติดตามสถานะการยกเลิกส าเนาฯ
o ประชาชน : ให้ข้อมูลบริการภาครัฐ อ านวยความ

สะดวกในการติดต่อกับราชการ



สถานะการด าเนินโครงการ  : การปักหมุดจุดให้บริการทั่วประเทศ

3

ประเภทข้อมูล จุดบริการทั้งหมด

จุดบริการเฉพาะ 41 หน่วยงานน าร่อง 
(หน่วยงานประกาศยกเลิกส าเนา/ตอบแบบส ารวจการยกเลกิส าเนา

/มีความถี่ในการใช้บริการสูง)
รวมจุดบริการทั้งหมด เฉพาะจุดบริการที่ใช้บัตร

ประชาชน/ทะเบียนบ้าน
1. จุดบริการทั้งหมด 80,639 จุดบริการ 65,811 จุดบริการ 39,409 จุดบริการ

2. พิกัดต าแหน่งที่ปกัหมุดถูกตอ้ง 27,835 จุดบริการ 21,477 จุดบริการ

เทียบร้อยละ 42.30% 54.50%

หมายเหตุ : ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานทั้งหมดมาจากระบบคู่มือประชาชน และ ส านักงาน ก.พ.ร.

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
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หน่วยงานภาครัฐที่ส าคัญท่ีมีกระบวนงานเกี่ยวข้องกับบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน

กองทัพบก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการจัดหางาน
กองทัพเรือ กรมป่าไม้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมธนารักษ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมการกงสุล กรมการปกครอง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมที่ดิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร การประปาส่วนภูมภิาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
กรมประมง กระทรวงคมนาคม เมืองพัทยา

กรมปศุสัตว์ กรมการขนส่งทางบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
กรมพัฒนาที่ดิน กรมเจ้าท่า ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

กระทรวงยุติธรรม กรมทางหลวง หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง
กรมบังคับคดี กรมทางหลวงชนบท ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรมราชทัณฑ์

11 กระทรวง 41 กรม

ข้อมูลจากการส ารวจผ่านแบบส ารวจความพร้อมในการยกเลิกส าเนาของ สพร. ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

สถานะการด าเนินโครงการ  : หน่วยงานที่ยกเรียกเลิกส าเนาฯ แล้ว
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สถานะการด าเนินโครงการ  : แอปพลเิคชัน CITIZENinfo

• เครื่องมือเพื่อติดตาม
การยกเลิกส าเนาฯ
ของหน่วยงานต่างๆ ถึง
ระดับจุดให้บริการ
ประชาชนทั่วประเทศ

• เป็นศูนย์กลางข้อมูล
เพื่อการติดต่อกับ
ราชการยุค Digital 

Government

• เป็นเครื่องมือประเมนิ
ความพึงพอใจหลังจาก
บริการได้



CITIZENinfo : ตัวอย่างหน้าจอ - ค้นหาจุดบริการ
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CITIZENinfo : ตัวอย่างหน้าจอ - การน าทาง
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CITIZENinfo : ตัวอย่างหน้าจอ - บริการยอดนิยม 
- จุดบริการใกล้ตัว
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CITIZENinfo : ตัวอย่างหน้าจอ –ประเมินความพึงพอใจ
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เว็บไซต์โครงการ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐใชง้าน

https://citizen.info.go.th



ปรับปรุงข้อมูลสถานะการยกเลิกส าเนาฯ โดยหน่วยงาน

3

หน่วยงานควรเข้าไปท าการอัพเดทข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผ่านระบบส ารวจบริการภาครัฐ 

https://citizensurvey.info.go.th/login



สรุปสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป

21

สิ่งที่ต้องด าเนินการ

▪เปิดให้หน่วยงาน download แอป CITIZENinfo
Application เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้ว

▪เร่งท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วแก้ไขให้
เรียบร้อย ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561

▪สพร. ตรวจทานและปรับปรุงความเรียบร้อย แล้วรายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบในเดือนต้นเดอืนธันวาคม 2561

▪เปิดบริการให้ประชาชนใช้งานเป็นของขวัญปีใหม่

การตรวจสอบ และการแก้ไขข้อมูลโดยหน่วยงาน

▪ตรวจสอบและท าการแก้ไขพิกัดหน่วยงานที ่Longdo
Application

▪ตรวจสอบและอัพเดทสถานะความพร้อมการยกเลิกส าเนาที่ ระบบ
ส ารวจบริการภาครัฐ citizensurvey.info.go.th/login

▪ตรวจสอบกระบวนงานของหน่วยงาน และสถานะการยกเลิกส าเนา
ที่ CITIZENinfo Application

▪หากหน่วยงานประสงค์จะแก้ไขกระบวนงาน สามารถแกไ้ขที่ 
info.go.th ตาม User account ของหน่วยงาน
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ภาพรวมระบบ

น าเสนอระบบจริง (DEMO)


