
โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)
และ โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร (No Copy)



ที่มาโครงการ

2

1



ที่มาของโครงการ

3

ค าสั่ง คสช. ที่ 21/2560
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ

สะดวก ในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 วันที่ 4 
เม.ย. 2560

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 

Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ครั้งท่ี 1/2561 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

“ในกรณีที่ผู้มีอํานาจดังกล่าวประสงค์ได้สําเนาเอกสาร
นั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่น
ขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอํานาจ
นั้นเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อ
ประโยชน์แห่งการนี้ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การทําสําเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้
แจ้ง”

มีข้อสั่งการให้แนวทางในการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเอกสารภาครัฐในรูปแบบดิจิ ทัล โดย 
รัฐบาลดิจิทัล ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับบัตรประชาชน 
เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในการขอรับ
บริการ และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ 
(Government Data Exchange Center: GDX) เพื่อให้บริการ
เอกสารดิจิทัลแก่หน่วยงานรัฐ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561

ให้ส่วนงานบริการประชาชน ลดการใช้เอกสาร ลด
การใช้ทรัพยากร ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้แทน

มีข้อสั่งการให้ สรอ.เก็บพิกัดต าแหน่งจุดบริการประมาณ 40,000 จุดบริการ
เดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดท าโครงการยกเลิก
ส าเนาเอกสารบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560



4

ศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX)

Government 
Data 

Exchange 
Center

(GDX)

หน่วยงาน
รับค าขอ 1

หน่วยงาน/บรกิาร
ที่ขอส าเนาทะเบียน

บ้าน(2)

หน่วยงาน/บรกิารที่
ขอส าเนาบัตร

ปชช.(1)

หน่วยงาน
รับค าขอ n

ทะเบียน ก

ใบอนุญาต n

หลักฐานอ่ืน
จาก

หน่วยงานที่
ไม่ใช่รัฐ

ใบอนญุาต 2

ใบอนุญาต 1

ทะเบียนบา้น (2)

บัตรประชาชน (1)

ทะเบียน
อื่นๆ

ประชาชน/
เอกชน 
ผู้ใช้บริการ

หลักฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมจากธนาคาร

ศูนย์ GDX เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้
บริการ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องเรียกสําเนาเอกสารจากผู้รับบริการอีกต่อไป  ในระยะแรกจะเริ่มนําร่องกับบริการภาครัฐประมาณ 40,000 จุดให้บริการ(อ้างอิงตาม
ระบบคู่มือประชาชน) ที่มีการเรียกขอสําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านก่อน ภายใต้ “โครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร” และจะขยายผลไปสู่การยกเลิกเรียกขอ
เอกสารทะเบียน/ใบอนุญาตอื่นๆ ต่อไป

ทะเบียน 3

Linkage 
Center

Digital 
Inbox 
Service

หน้าท่ีของ GDX
- ข้อมูลทะเบียนเอกสารยงัคง

เป็นของหน่วยงานเดิม ไม่
เปลี่ยนแปลง

- เอกสารที่รับ/ส่ง ต้องเข้ารหัส
ลับ โดยที่คนกลางเปิดอ่าน
ไม่ได้

- ไม่มีการโอนฐานข้อมูลไปที่อื่น 
เพียงแค่บริการส่งส าเนา
เอกสารเพื่อเก็บไว้อา้งองิ 
ส าหรับการสอบทานข้อมูล 
หรือ เพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อ
ยอด

ที่มา : ปรับปรุงจากเอกสารการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0



ภาพรวมระบบในโครงการ Citizen Feedback
และ โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร
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2. ระบบส ารวจความพึงพอใจและแจ้งเรื่องร้องเรียนบริการ

1. ระบบให้ข้อมูลบริการกับประชาชน

ระบบสารสนเทศหลักท่ีเกี่ยวข้อง

CITIZENinfo

3. ระบบ Citizen Feedback

4. ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียน

2. ระบบข้อมูลบริการประชาชน

การยกเลิกส าเนาเอกสาร

4. ระบบ GDX / Linkage Center

2. ระบบส ารวจความพร้อมการยกเลิกส าเนาเอกสาร

1. ระบบลงทะเบียนเพื่อรับ Username / Password

3. ระบบติดตามและรายงานผลการปรับปรุงการยกเลิกส าเนา

1. ระบบการปักหมุด

5. ระบบบริการของหน่วยงานต่างๆ 

3. ระบบรองรับการยกเลิกขอส าเนาเอกสาร
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แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการเพื่อยกเลิกส าเนาเอกสาร (ระยะที่ 1)

1. ส ารวจระดับความพร้อมในการยกเลิกส าเนาส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านจากหน่วยงานผู้ให้บริการ 40,000 
จุดให้บริการ ที่มีการปักหมุดเรียบร้อยแล้ว

2. ในระยะแรกจะเริ่มจากการด าเนินการให้หน่วยงานผู้ให้บริการ ยกเลิกการขอส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านก่อน 
และจะขยายผลไปยังส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และเอกสารอื่นๆ ต่อไป การด าเนินการให้หน่วยงานสามารถยกเลิกการขอ
ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ท าได้ 2 แนวทาง ตามระดับความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน โดยจ าแนกตามความ
พร้อมหลังการส ารวจความพร้อม ดังนี้
1) อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบ Offline (ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่มคีวามพร้อมในการเชื่อมโยงขอ้มลู)
2) อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แบบ online  ท าได้ 2 วิธี 

A. ใช้เครื่องมือของกรมการปกครอง 
B. ใช้เครื่องมือของ สรอ. 
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แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการเพื่อยกเลิกส าเนาเอกสาร (ระยะที่ 1)

3. เตรียมการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน สามารถ
ดําเนินการยกเลิกเอกสารให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดสรร
งบประมาณ, เครื่องมือทางดิจิทัลสําหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล    
เป็นต้น

4. ดําเนินการเตรียมการและปรับปรุงกระบวนงานเพื่อยกเลิกการเรียก
สําเนาบัตรประจําตัวประชนและสําเนาทะเบียนบ้าน

5. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนทั่วประเทศ
6. พัฒนาต่อยอดโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารกระดาษให้รองรับการ

พัฒนาต่อยอดเป็น Application Citizen Info



ภาพรวมแผนงานโครงการ
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ภาพรวมแผนงาน
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เดือนที่ 1 2 3 4 5 6

มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61

เริ่มพัฒนา
Application 

ปักหมุด

ประชุมชี้แจง
สร้างความ
เข้าใจแก่
หน่วยงาน

หน่วยงานงาน
ลงทะเบียน
เร่ิมปักหมุด

พร้อมท าแบบส ารวจ
ความพร้อมเพ่ือยกเลิก

ส าเนาเอกสาร

เริ่มสื่อสาร
กับประชาชน

พัฒนาระบบ 
CITIZENinfo แสดง
พิกัดจุดบริการของ

ภาครัฐและข้อมูลบริการ

หน่วยงานเริ่ม
ยกเลิกการขอส าเนา

บัตร ปชช. และ
ส าเนาทะเบียนบ้าน



ภาพรวมแผนงาน
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เดือนที่ 7 8 9 10 11 12

ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62

เริ่มพัฒนา
ระบบ Citizen 
Feedback

Citizen Feedback 

Application

เริ่มใช้งานระบบ 
Citizen Feedback
เป็นชองขวัญปีใหม่ !!!

ประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเริ่ม

เตรียมการยกเลิกส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล

เริ่มด าเนินการเตรียมการและ
ปรับปรุง

กระบวนงานเพื่อยกเลิกส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล



ตารางสรุปแผนงานระยะที่ 1 (ในส่วนของหน่วยงาน
ผู้ให้บริการ)

11

ล าดับที่ กิจกรรม เร่ิมด าเนินการ ก าหนดแล้วเสร็จ

1 หน่วยงานเร่ิมลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password 7 พค. 2561 31 พค. 2561

2 หน่วยงานเร่ิมการปักหมุดเพื่อบันทึกพิกัดสถานท่ีจุดให้บริการ
ประชาชน

7 พค. 2561 31 พค. 2561

3 หน่วยงานท่ีปักหมุดแล้วท าแบบส ารวจความพร้อมเพื่อยกเลิกส าเนา
เอกสาร

7 พค. 2561 31 พค. 2561

4 หน่วยงานต่างๆ ปรับกระบวนงานให้บริการเพ่ือยกเลิกการขอเอกสาร
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน

1 ก.ค. 2561 30 ก.ย. 2561



การบูรณาการการท างานร่วมกัน 
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การบูรณาการการท างานร่วมกัน 
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ส านักงาน ก.พ.ร. กรมการปกครอง สรอ. หน่วยงานภาครัฐ

• ปรับปรุงกระบวนการ, ผลักดันการ
ยกเลิกส าเนาเอกสาร เเละ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558

• รับผิดชอบการปรับปรุงพัฒนางาน
บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Citizen Feedback)

• รับผิดชอบพัฒนาเครื่องมือในการ
เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฏร์ และ 
Linkage Center

• สนับสนุนการสื่อสารยังส านัก
ทะเบียนทั่วประเทศ

• รับผิดชอบพัฒนาเครื่องมือในการ
เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฏร์ และ 
ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล

• ให้ค าปรึกษาในการเชื่อมโยงระบบ
บริการของหน่วยงานภาครัฐ

• รับผิดชอบพัฒนาเครื่องมือในส่วน
การรับฟังความเห็นของประชาชน
ต่องานบริการภาครัฐ

• สนับสนุนการสื่อสาร สร้างความ
รับรู้ ไปยังประชาชน และ
หน่วยงานภาครัฐ

• ผลักดันให้จุดบริการประชาชนของ
หน่วยงานยกเลิกการเรียกส าเนา
เอกสาร



กิจกรรมปักหมุด 
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“เริ่มต้นปักหมุด! จุดเช็กอินราชการไทย ไม่ใช้ส าเนา”
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ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนการปักหมุด

ก่อนการปักหมุด
ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ 
2. ทีอ่ยูห่น่วยงาน
3. เบอรโ์ทรศัพท์ ของหน่วยงาน 
4. ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ติดต่อประสานงาน 
5. รูปถ่าย จุดให้บริการประชาชน หรือ ป้ายของส านักงาน 

หรือ บริเวณทางเข้าหลักของอาคารที่มีจุดให้บริการ 



17

การเข้าสู่ Web Portal : https://citizen.info.go.th

https://citizen.info.go.th
SCAN QR CODE



18

1. ลงทะเบียนเพ่ือรับ Username และ Password
https://citizen.info.go.th

โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครฐั (Citizen Feedback)

และ โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร (No Copy)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับ Username & Password
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับ Username & Password

1 2
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ขั้นตอนการปักหมุด

2. Download Application “Longdo Map” 
https://citizen.info.go.th
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คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ

3. คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ
https://citizen.info.go.th
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ค าแนะน าการปักหมุดพิกัดต าแหน่งสถานที่ราชการ

“ค าแนะน าในการปักหมุดพิกัดต าแหน่งสถานที่ราชการ”
• เลือกต าแหน่งปักหมุดท่ีบริเวณประตูทางเข้าหลักของตัวอาคารหลัก หรือ กึ่งกลางตัว

อาคารหลัก
• ในกรณีมีอาคารหลายอาคาร ให้ท าการปักหมุดทีจุ่ดประชาสัมพันธ์ หรือจุดให้บริการ

“ค าแนะน าในการใส่รูปถ่ายพิกัดต าแหน่งสถานท่ีราชการ”
• ถ่ายรูปจุดให้บริการประชาชน หรือ ถ่ายรูปป้ายของส านักงาน หรือ บริเวณทางเข้าหลัก

ของอาคารจุดให้บริการ (โดยสามารถใส่รูปถ่ายได้มากกว่า 1 รูป)

“ขอความร่วมมือผู้ปักหมุด ศึกษาคู่มือขั้นตอนการปักหมุดก่อนด าเนินการ”
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สิ่งที่ได้จากกิจกรรมการปักหมุด :
• พิกัดสถานที่ราชการทั่วประเทศ และเปิดเป็น “ข้อมูลเปิด 

(Open Data)” เพื่อให้ใช้งานได้ทุกภาคส่วน

น ามาพัฒนา CITIZENinfo Application 
• แผนท่ีแสดงพิกัดสถานที่ราชการพร้อมข้อมูลบริการ ผ่าน

แอปพลิเคชัน 
• ตรวจสอบข้อมูลบริการ และอ านวยความสะดวกในการ

เดินทางเพื่อติดต่อขอใช้บริการจากรัฐ
• สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือประเมินความพึง

พอใจจากการรับบริการจากรัฐ

ท าการปักหมุด !!! 



ส ารวจความพร้อมเพื่อเตรียมการสู่
การยกเลิกส าเนาเอกสาร
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5
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การเข้าสู่ Web Portal : https://citizen.info.go.th

https://citizen.info.go.th
SCAN QR CODE
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การเข้าสู่ระบบส ารวจความพร้อมเพื่อการยกเลิกส าเนาเอกสาร

1. เข้าสู่ระบบส ารวจ
https://citizen.info.go.th

ระบบส ารวจความพร้อมเพื่อการยกเลิกส าเนาเอกสาร
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ตัวอย่างหน้าจอระบบส ารวจความพร้อม
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ตัวอย่างหน้าจอระบบส ารวจความพร้อม  (ต่อ)
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ตัวอย่างหน้าจอระบบส ารวจความพร้อม  (ต่อ)
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ตัวอย่างหน้าจอระบบส ารวจความพร้อม (ต่อ)



สรุปสิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ
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6



ความร่วมมือของภาครัฐ
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สรอ. ไดบู้รณาการการท างานร่วมกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และได้พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการก าหนดแผนการท างานที่ชัดเจนในแต่ละข้ัน นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็น
เครื่องมือจะเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ อีกท้ังยังสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น

• ปักหมุด
• ท าแบบส ารวจความพร้อม
• ปรับปรุงบริการเพ่ือยกเลิกส าเนา



การติดต่อสื่อสาร
และการให้ความช่วยเหลือ
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7
HELP
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หากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอค าแนะน าการใช้งาน
ท่านสามารถติดต่อ  :

EGA Contact Center
โทรศัพท์ : 02-6126060
Email : contact@ega.or.th

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

การติดต่อสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือ


