
ผลการด าเนินงาน ด้านการให้บริการ-ประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 64

ผู้ใช้บริการ (คน)

สะสม  (คน)

2,123,952
ปี 63: จ านนวน   931,583 คน
ปี 64: จ านนวน 1,192,369 คน
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จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

ปี 64 จ านวนผู้ใช้บริการเฉล่ียตอ่เดือน
มากกว่า 99,000 คนต่อเดือน เพ่ิมข้ึน 28%

ผู้ใช้บริการมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

หมายเหตุ: ถึงแม้จะมีผู้ใช้บริการมากกว่า 100 ประเทศท่ัวโลกแตก่ารใช้งานส่วนใหญ่ก็ยงัอยูใ่นประเทศไทย   
สูงถึงร้อยละ 95.06%

ล าดับ ประเทศ
จ านวนผู้ใช้

(ปี 64)

ร้อยละ % เปลี่ยนแปลง

1 Thailand 1,052,124 95.06% 24.54%

2 United States 28,597 2.58% 108.34%

3 Singapore 3,968 0.36% 59.61%

4 Ireland** 3,434 0.31% 24,428.57%

5 Japan 2,041 0.18% 37.16%

6 Sweden** 1,858 0.17% 1,515.65%

7 China 1,316 0.12% 102.77%

8 Laos 1,268 0.11% 61.73%

9 India 1,082 0.10% 41.07%

10 Indonesia 912 0.08% 185%

Organic Search

72%

Referral

19%

Direct

8%

Social

1%

Other…

Organic Search Referral Direct Social Other

2.03

1.32

3.39

4.29

2.59

0

1

2

3

4

5

ระยะเวลาการเข้าใช้งานเฉลี่ย (นาที)

ระยะเวลาการเข้าใช้งานเฉลี่ย จ าแนกตามประเภทช่องทาง

2.08
(นาที)

30.28%

ปี 63: ระยะเวลาเฉล่ีย 1.38 นาที
ปี 64: ระยะเวลาเฉล่ีย 2.08 นาที

สัดส่วนผู้ใช้งาน จ าแนกตามปรเภทช่องทาง (คน)ระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย

การใช้บริการ (ครั้ง)

สะสม  (คร้ัง)

7,387,517
ปี 63: จ านนวน 3,065,680 คร้ัง
ปี 64: จ านนวน 4,321,837 คร้ัง

41%

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 64

2.2 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล - ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
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ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ - ผลการด าเนินงาน ด้านชุดข้อมูล (เชิงปริมาณ) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 64

จ านวนชุดข้อมลู (ชุด)

สะสม (ชุด)

3,905 102 %
ปี 63: จ านนวน 910 ชุด
ปี 64: จ านนวน 1,838 ชุด

จ านวนหน่วยงานเผยแพร่ขอ้มลู (หน่วยงาน)

สะสม (หน่วยงาน)

318 101%

หน่วยงานส่วนกลาง

59%

หน่วยงานส่วนภูมิภาค/

ท้องถ่ิน

41%

หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64

ปี 63: จ านนวนหน่วยงาน (สะสม) 158 หน่วยงาน
ปี 64: จ านนวนหน่วยงาน (สะสม) 318 หน่วยงาน 

5 อันดับชุดข้อมูลที่ได้รบัความสนใจสูงสดุในปี 64
(ระหว่างเดือน 1 ม.ค./64 – 31 ธ.ค./64)

กรมควบคุมโรค

1.  รายงาน COVID-19 ประจ าวัน

สะสม 1,779,370 (คร้ัง)

ปี 63: 1,094,638 ครั้ง
ปี 64:   684,732 ครั้ง

- 38 %

ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2. รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ

สะสม 29,004 (คร้ัง)

ปี 63:    683 ครั้ง
ปี 64: 28,321 ครั้ง

4,047 %

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ
สะสม 55,157 (คร้ัง)

3. รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน

ปี 63: 30,414  ครั้ง
ปี 64: 24,743 ครั้ง

- 19 %

กรุงเทพมหานคร

4. ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ **

สะสม 27,957 (คร้ัง)
ปี 63:  1,320 ครั้ง
ปี 64: 21,510 ครั้ง

1,530 %

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

5. รายได้ต่อหัวของประชากร

สะสม 24,264 (คร้ัง)
ปี 63:  4,724 ครั้ง
ปี 64: 19,540 ครั้ง

314 %
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การจัดตัง้สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation & Governance Institute: DIGI)

สนับสนุน/ ช่วยเหลือ

หน่วยงานภาครัฐให้เกิด
การก ากับดูแล และการ

บริหารจัดการข้อมูลท่ีดี
ตามกรอบธรรมาภบิาล 
(Data Governance)

Data Governance

พัฒนาทักษะด้านข้อมูล 

(Up-Skill & Re-Skill)
ของบุคลากรภาครัฐและ

ภาคประชาชนเพ่ือน าไปสู่
การจ้างงาน

Data Skill

สร้างภาคีเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลท้ัง

จากภาครัฐและภาคเอกชน 
จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์
ข้อมูล (Data 

Community) ในประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

Data Community

ขับเคล่ือนให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรมข้อมูล (Data 
Innovation) ท่ีสามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย่าง

ย่ังยืน

Data Innovation

ภารกิจของสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Innovation & Governance Institute: DIGI)

เป้าหมาย
“ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาล น าไปสู่การเปิดเผย 
เชื่อมโยง แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูลส าหรับ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และประเทศอย่างยั่งยืน” 1

2.2 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล - สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล



ความร่วมมือกับหน่วยงานหลักขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ BIG DATA และการใช้ประโยชน์

ข้อมูล BIG DATA เกษตรกร
(เชิงวิเคราะห์น าเสนอเป็นนโยบาย)

สนับสนุนข้อมูลสวัสดิการ

สนับสนุนบุคลากรและ
ริเริ่มพัฒนาต้นแบบ

ให้ค าปรึกษา

ปรับกระบวนการ
และการวิเคราะห์

ข้อมูล BIG DATA กรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ
(พัฒนาเป็นข้อมูลเปิด เพ่ือต่อยอดการพัฒนาประเทศ 

ภาครัฐและเอกชน)

สนับสนุนบุคลากรและ
ริเริ่มพัฒนาต้นแบบ ให้

ค าปรึกษา

สนับสนุนข้อมูลและ
ปรับกระบวนการ
จัดการข้อมูล

ตัวอย่าง กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

“บริการภาครฐัสะดวก โปรง่ใส ทนัสมยั ตอบโจทยป์ระชาชน”วิสยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมาย
ภาครฐัท่ีปรบัตวัทนัเวลา 
(Agile Government)

ให้บริการท่ีตอบสนองประชาชน และ
ลดความเหล่ือมล า้

(Responsive Government)

เพ่ิมความสามารถและศกัยภาพในการ
แข่งขนัของภาคธุรกิจ

(Enhance Competitiveness)

โปรง่ใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชน
เช่ือถือและมีส่วนรว่ม 

(Open Government & Trust)

บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั

• พฒันาการให้บรกิารดจิทิลัแบบครบวงจร (End-to-end Service)
• สร้างแพลตฟอร์มบรกิารดจิทิลัภาครฐัทีต่รงความต้องการของผูใ้ช้ (User-Driven) และเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีวว (OSS)
• พฒันาบรกิารทีเ่ฉพาะเจาะจงรายวบุคคล (Personalize Service Delivery) โดยวไมต้่องร้องขอ
• เพ ิม่ความมัน่คงปลอดภยัวในการประยวุกต์ใช้เทคโนโลยวดีจิทิลัภาครฐั และจดัการกลไกการป้องกนัข้อมลูสว่นบุคคล 

(Adaptive Security)
• วจิยัวและพฒันานวตักรรมบรกิารดจิทิลัภาครฐัเพือ่ยวกระดบับรกิารดจิทิลั (Innovative Services/Platform)
• สนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงหรอืพฒันาแพลตฟอร์มบรกิารทีป่ระชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถงึและใช้ได้ง่ายว (Equality / 

Leave No One Behind)

กลไก/ 
มาตรการ

• ปรบัปรุงขัน้ตอนการด าเนินงาน และลด ละ เลกิการขอส าเนาเอกสารจากประชาชน (Re-Engineering Process และ Digitalize Process)
• พฒันาข้อมลูตามหลกั Data governance บูรณาการข้อมลู และสง่เสรมิการใช้งานข้อมลู Big Data เพ ือ่จดัท านโยวบายว (Data-Driven)
• พฒันาแพลตฟอร์มกลางและโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลัส าหรบัหน่วยวงานภาครฐั ให้สามารถท างานได้อยว่างต่อเนื่อง (Seamless) 
• ก าหนดมาตรฐานทีเ่กีย่ววข้องกบัการพฒันารฐับาลดจิทิลั  (เช่น TGIX, Digital Service Standard, API Standard)
• สง่เสรมิศกัยวภาพและวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยวดีจิทิลัแก่บุคลากรภาครฐั (TDGA, DGTi, AI Center)
• ทบทวน ปรบัปรุง และพฒันากฎหมายว กฎระเบยีวบ มาตรการทีเ่อื้อต่อการพฒันารฐับาลดจิทิลั
• สง่เสรมิความร่วมมอืระหวา่งรฐัและเอกชนในการพฒันารฐับาลดจิทิลั (Public-Private Partnerships)

• จดัให้มรีะบบดจิทิลัสนับสนุนการเชือ่มโยวง เปิดเผยว และแลกเปลีย่วนข้อมลูเปิดภาครฐัโดยวไมต้่องร้องขอและเปิดให้ทุกภาคสว่นได้แสดงความคิดเหน็ (Open by Default)
• พฒันากลไกการเปิดเผยวข้อมลูภาครฐั เช่น การจดัซื้อจดัจ้าง กระบวนการงบประมาณ ให้ตรวจสอบได้และโปร่งใส (Transparency) 
• จดัให้มชี่องทางรบัฟังความคดิเหน็ในการก าหนดนโยวบายว กฎหมายว กฎระเบยีวบ เป็นต้น (Empower the People)

4

พฒันาบริการท่ีสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1

สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
2

ตวัชีว้ดัแผนฯ อนัดบัดชันี EGDI ของไทย ไม่ต ่ากว่าอนัดบัท่ี 2 ของอาเซียนความพึงพอใจของ ปชช. ต่อการใช้บริการออนไลน์ภาครฐัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80

• สนับสนุนให้พฒันาบรกิารออนไลน์และสร้างแพลตฟอร์มดจิทิลั หรอืเชือ่มโยวงแพลตฟอร์ม
ดจิทิลัภาครฐั หรอืการพฒันาแพลตฟอร์มทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกรรมดจิทิลัและครอบคลุมการ
พฒันาธุรกจิตลอดห่วงโซ่มลูค่า (End-to-end service platform)

• ทบทวน ปรบัปรุง และพฒันากฎหมายว กฎระเบยีวบ มาตรการทีเ่อื้อต่อผูป้ระกอบการในการ
ด าเนินธุรกจิ (EODB)

• สนับสนุนผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยวดีจิทิลัเพ ือ่เพ ิม่โอกาสการแข่งขนัและประสทิธภิาพการ
ให้บรกิารภาครฐั

3
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ส่ิงท่ีได้รับจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร ์1 พฒันาบริการท่ีสะดวก
และเข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตร ์2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศาสตร ์3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั

ยุทธศาสตร ์4 บูรณาการข้อมูลและ
กระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพ่ือ

การบริหารงานท่ียืดหยุ่นและคล่องตวั

ประชาชน ภาคธรุกิจ สงัคม ภาครฐั
Results

• ประชาชนไดร้บัการรกัษาและส่งเสรมิสุขภาพอยวา่ง
ทัว่ถงึ ทนัเวลา

• ประชาชนรูแ้ละรบัสทิธสิวสัดกิารรายวบคุคล ผา่นการ
แจง้เตอืนแบบอตัโนมตั ิสามารถตรวจสอบสทิธิท์ี่พงึได ้
โดยวไมต่อ้งรอ้งขอ 

• ประชาชนทุกช่วงวยัว upskill / reskill ผา่นทางออนไลน์
ไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน

• ประชาชนสามารถตดิตามขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
ไดร้บัการแจง้เตอืนภยัวหรอืขอ้มลูที่จ าเป็น ไดอ้ยวา่ง
ทนัท่วงที

• เกษตรกรมขีอ้มลูที่เฉพาะเจาะจงรายวบคุคล แบบครบ
วงจรการผลติ เพือ่วางแผนการท าการเกษตรให้
เหมาะสมในแต่ละพืน้ที่ และผลติสนิคา้ที่ตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาด 

• ผูป้ระกอบการเขา้ถงึบรกิารจดแจง้ฯ ขออนุญาต และ
รบัสทิธปิระโยวชน์ดา้นการคา้และการลงทุนทัง้จากรฐั 
สถาบนัการเงนิและภาคเอกชน พรอ้มทัง้มขีอ้มลูที่ใช้
ส่งเสรมิศกัยวภาพการแขง่ขนัครบถว้นทัง้ห่วงโซ่มลูค่า

• แรงงานไดร้บัการพฒันาทกัษะที่ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาดและภาคอุตสาหกรรม รวมถงึไดร้บัการ
คุม้ครองสวสัดภิาพจากภาครฐั

• นักท่องเที่ยววหาขอ้มลู จองตัว๋ จองที่พกั และตดิต่อท า
ธุรกรรมกบัภาครฐัไดค้รบผา่นช่องทางเดยีวว

• ทุกภาคส่วนมชี่องทางรอ้งเรยีวนปัญหา
ต่างๆ ที่เขา้ถงึง่ายว สามารถตดิตามและ
ไดร้บัการแจง้เตอืนความคบืหน้าการ
แกไ้ขปัญหา

• ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบและ
แสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงาน
ภาครฐัผา่นช่องทางออนไลน์

• ทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคดิเหน็
ต่อร่างกฎหมายว รวมถงึตดิตามความ
คบืหน้าและมกีารแจง้เตอืนผลใหท้ราบ

• ทุกภาคส่วนเขา้ถงึและตดิตามสถานะ
ของกระบวนการยวตุธิรรมไดอ้ยวา่ง
สะดวก รวดเรว็ และเท่าเทยีวม

• ภาครฐับรูณาการการท างานระหวา่ง
หน่วยวงานรฐัไดอ้ยวา่งไรร้อยวต่อ บนบรกิาร
ดจิทิลักลางของรฐั

• ◦ภาครฐัมทีกัษะการท างานดจิทิลัที่
สอดคลอ้งกบับรบิทโลก ปรบัตวัไว และ
พรอ้มท างานร่วมกบัภาคเอกชน

• ◦ภาครฐัปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชนที่
สะดวก รวดเรว็ และแมน่ยว า

• ผูบ้รหิารมขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเชงิ
นโยวบายวอยวา่งทนัท่วงที
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ระบบการแจ้งเตือนสิทธ์ิ
และช่วยเหลือในการรับ
สวสัดิการของประชาชน

ตลอดช่วงชีวิต

Roadmap 2565 – 2567

2566

2565

ต่อยอด

พฒั
นา

เติมเต็ม

ต.ค.
64

ม.ค.
65

ก.ย.
65

ม.ค.
67

ก.ย.
67

ต.ค.
66

ต.ค.
65

ม.ค.
66

ก.ย.
66

พัฒนาระบบแจ้ง
เตือนสิทธ์ิและ

ช่วยเหลือในการรับ
สวัสดิการของ

ประชาชนตลอด
ช่วงชีวิต 

ที่ครอบคลุมการ
ขอรับสวัสดิการของ
ทุกหน่วยงาน พม.

ระบบแจ้งเตือนสิทธ์ิฯ ครอบคลุมทุกงานบริการ พม. และมีการบูรณาการเช่ือมโยงงาน
บริการบางส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ระบบแจ้งเตือน
สิทธ์ิฯ 

ครอบคลุมงาน
บริการทั้งหมด 
โดยมีการบูรณา
การเช่ือมโยง
งานบริการ

ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก

❑ ทบทวนงานบรกิาร (พิมพ์เขียว)
- งานบริการท่ีต้องเช่ือมโยงภายใน พม. 

❑ ขับเคล่ือนงานบริการ พม. ระยะที่ 2
- ทบทวนและจัดท าบัญชีข้อมูล
- บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ในงานบริการท่ีต้องเช่ือมโยงข้อมูล
- เช่ือมโยงข้อมูลงานบริการเข้าสู่ระบบ

❑ ทบทวนงานบริการ (พิมพเ์ขียว)
- งานบริการท่ีจะต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูล

กับหน่วยงานภายนอก

❑ ขับเคลื่อนงานบรกิาร พม. ระยะที่ 3 
- บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกกระทรวง
- เช่ือมโยงข้อมูลงานบริการเข้าสู่ระบบ
- การทดลองใช้ระบบ
- เปิดใช้งานระบบ และประชาสัมพันธ์ให้

กลุ่มเป้าหมายทราบ

- การทดลองใช้ระบบ
- เปิดใช้งานระบบ และ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

มีระบบแจง้เตือน
สิทธ์ิฯ ท่ีครอบคลมุ
งานบริการของทกุ

หนว่ยงาน พม.อยา่ง
นอ้ย 19 งานบริการ

ระบบแจง้เตือนสิทธ์ิฯ ครอบคลมุงาน
บริการของ พม. ทกุระบบ

มีระบบแจง้เตือน
สิทธ์ิฯท่ีครอบคลุม

ทุกงานบรกิาร

❑ ก าหนดกรอบการพฒันาและจดัท า
แผนปฏบิตักิารในการขับเคลือ่นระบบฯ

- จัดท า Roadmap และแผนปฏิบัติการ
❑ จัดท าพมิพเ์ขียวงานบรกิาร พม.

- ทบทวนงานบริการ พม. ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิทธิสวัสดิการ ประชาชนตลอดช่วงชีวิต 

- จัดท าการวิเคราะห์กระบวนงานบริการ
- นิยามศัพท์
- การจ าแนกกลุ่มเป้าหมายตามสิทธิ
- การแบ่งประเภทงานบริการท่ีจะพัฒนา

เป็น 3 ระยะ
❑ การพฒันาระบบแจ้งเตอืนสทิธิ์ฯ
และการขับเคลือ่นงานบรกิาร พม. 
ระยะที่ 1
- ทบทวนและจัดท าบัญชีข้อมูล
- พัฒนาและจัดท าระบบ

แจ้งเตือนสิทธิ์
- เช่ือมข้อมูลงานบริการเข้าสู่ระบบ
- การทดลองใช้ระบบ
- เปิดใช้งานระบบ และประชาสัมพันธ์ให้

กลุ่มเป้าหมายทราบ
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โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางข้อมูลด้านสวัสดิการ

5ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ตรวจสอบข้อมูลสถานะการ
ด าเนินการและการจ่ายเงิน

ข้อมูลเด็ก

ข้อมูล
ผู้ปกครอง

ข้อมูลการ
ลงทะเบียน

ช่อง
ทางการ
รับเงิน
อุดหนุน

ประวัติการ
จ่ายเงิน
อุดหนุน

ประวัติการ
ระงับสิทธิ
เด็กแรก
เกิด

สถานะ
ล่าสุด ตัวอย่าง

การแจ้ง
เตือนบน
สมาร์ทโฟน
เม่ือ
ประชาชน
ได้รับเงิน
อุดหนุน
แล้ว

ตัวอย่าง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

Notification
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ประโยชนแ์ละสถานะการด าเนนิการ

ประโยชนต์อ่ ประชาชน
✓ ศูนย์กลางในการแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมาย
✓ ทราบความคืบหน้าร่างกฎหมาย
✓ มีการแจ้งเตือน
✓ ดูประวัติได้

ประโยชนต์อ่ หน่วยงาน
✓ ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาเอง
✓ โปร่งใสขึ้น (เก็บข้อมูลที่ส่วนกลางพร้อมรองรับ 

PDPA)
✓ มีประวัติส่งต่องานกันได้หากเปล่ียนผู้รับผิดชอบ
✓ มีหน่วยงานกลางช่วยเก็บ Feedback และพัฒนา

ต่อยอดระบบ

• พัฒนาระบบกลางฯ ระยะที ่ 1  และเริ่มน าร่องให้บริการเวอร์ชั่น Alpha 
– Beta ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2564

• เปิดตัวระบบกลางทางกฎหมาย 20 ตค. 2564 

• ระยะที ่ 2  : ศึกษาวิจัยแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายกลางของ
ประเทศ และอยู่ระหว่างการเริ่มโครงการพัฒนาระบบระยะที่ 2 โดยคาด
ว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565

185,179 ผู้เย่ียมชม 40,983 ความเห็น

39 หน่วยงาน 75 กฎหมาย

ข้อมูล ณ 21 มค. 2565



ตัวอย่างหนา้จอ law.go.th
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การพัฒนาระบบการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์
ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

พ.ศ. 2566-2570

โครงการปรับปรุงและพัฒนา

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเรื่องร้อง
ทุกข์ระหว่างหน่วยงาน ภายใต้

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ

ก าหนดด าเนินการแล้วเสร็จ

ในเดือน มีนาคม 2565

พ.ศ. 2563-2565 ระบบการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์
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เชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข ์

อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน 

(Big Data)

ตรวจสอบความซ า้ซ้อน

ของการร้องทุกข์

ทุกหน่วยงานสามารถเข้ารว่ม

ซึ่งเป็นระบบกลาง

ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

และดูแลระบบ

มีข้อมูลก ากับติดตาม

เพ่ือตัดสินใจเชิงนโยบาย

ประชาชนสามารถ

ย่ืนเรื่องร้องทุกข์ได้ทกุที่

ติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์

ได้ด้วยตัวเอง ตลอดเวลา

ลดขั้นตอน ระยะเวลา

เพ่ือติดตามเรื่อง

รู้ระยะเวลาการแก้ไขปัญหา

ทุกหน่วยงาน (No Wrong Door)
5

6

ใช้งานระบบของ สปน. 7

8

9

1

2

3

4

และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ประชาชน ภาครัฐ
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การขับเคล่ือนโครงการเร่งด่วน: 
ส่งเสริมระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ (Digital Health Platform)

1 2 3 4 5

รวมจ านวน
ผู้ใช้ประโยชน์

6
ล้านคน

เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริง ไม่ปลอมแปลง ด้วย Public Key
ตามมาตรฐานกลางของประเทศ & มาตรฐานเอกชน & มาตรฐานเปดิสากล 

Scan QR code Vaccine Certificate  

Comply

ด าเนินการตามมติ ศบค.
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