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ส่วนท่� 1

องค์์กรปกค์รองส่วนท้องถิ่ิ�นกับการพััฒนาระบบบริการสาธารณะดั้วยเทค์โนโลย่

ค์วามสำค์ัญของการพััฒนาระบบบริการสาธารณะดั้วยเทค์โนโลย่ขององค์์กรปกค์รองส่วนท้องถิ่ิ�น

 ริัฐธริริมนั่ญแห่่งริาชอาณาจักริไทย พัุทธศีักริาช 2560 มาตริา 65 กำห่นัดัให่้ริัฐพั้งจัดัให่้มียุทธศีาสตริ์ชาติเป็นั
เปา้ห่มายการิพัฒันัาปริะเทศีอยา่งยั�งยน่ัตามห่ลกัธริริมาภิบิาลเพั่�อใชเ้ปน็ักริอบในัการิจดััทำแผู้นัตา่ง ๆ  ให่ส้อดัค์ลอ้งและ
บร่ิณาการิกนััเพั่�อให่เ้ปน็ัเอกภิาพัในัการิขบัเค์ล่�อนัไปส่เ่ปา้ห่มายดัังกลา่ว โดัยมยีทุธศีาสตริช์าติ 20 ป ี(พั.ศี. 2561 - 2580)
เป็นัยุทธศีาสตร์ิชาติฉบับแริกของปริะเทศีไทยตามรัิฐธริริมนั่ญแห่่งริาชอาณาจักริไทย ที�จะเป็นัแนัวทางการิปฏิิบัติเพั่�อ
ให่้บริริลุผู้ลตามวิสัยทัศีนั์ ในัปี พั.ศี. 2580 กล่าวค์่อ “ปริะเทศีไทยมีค์วามมั�นัค์ง มั�งค์ั�ง ยั�งย่นั เป็นัปริะเทศีพััฒนัาแล้ว
ดั้วยการิพััฒนัาตามห่ลักปริัชญาของเศีริษฐกิจพัอเพัียง” โดัยมีเป้าห่มายในัการิพััฒนัาปริะเทศีให้่ “ปริะเทศีชาติมั�นัค์ง 
ปริะชาชนัมีค์วามสุข เศีริษฐกิจพััฒนัาอย่างต่อเนั่�อง สังค์มเป็นัธริริม ฐานัทรัิพัยากริธริริมชาติยั�งย่นั” โดัยจะมีการิ
ยกริะดัับศัีกยภิาพัของปริะเทศีในัห่ลากห่ลายมิติ ทั�งการิพััฒนัาค์นัในัทุกมิติและในัทุกช่วงวัย ให้่เป็นัค์นัดีั เก่ง และมี
ค์ุณภิาพั สริ้างโอกาสและค์วามเสมอภิาค์ทางสังค์ม สริ้างการิเติบโตบนัค์ุณภิาพัชีวิตที�เป็นัมิตริกับสิ�งแวดัล้อม
 องค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นัเป็นัห่นั่วยงานัที�มีค์วามสำคั์ญยิ�งในัการิขับเค์ล่�อนัยุทธศีาสตริ์ชาติ ปัจจุบันั 
มีองค์ก์ริปกค์ริองส่วนัทอ้งถิ่ิ�นั จำนัวนั 7,850 แห่ง่1 ซ้�งองค์ก์ริปกค์ริองส่วนัท้องถิ่ิ�นัเปน็ัห่น่ัวยงานัของรัิฐภิายใต้โค์ริงสร้ิาง
การิจัดัริะเบียบบริิห่าริริาชการิตามห่ลักการิกริะจายอำนัาจการิปกค์ริอง ที�มุ่งเนั้นัการิกริะจายอำนัาจจากส่วนักลางลงส่่
ท้องถิ่ิ�นัและเป็นักลไกห่นั้�งในัการิส่งเสริิมการิปกค์ริองในัริะบอบปริะชาธิปไตย เป็นัห่นั่วยงานัห่ลักในัการิจัดัทำบริิการิ
สาธาริณะและกิจกริริมสาธาริณะเพ่ั�อปริะโยชนั์ของปริะชาชนัในัท้องถิิ่�นั ถิ่่อเป็นักลไกสำคั์ญในัการิพััฒนัาท้องถิิ่�นั 
ซ้�งนัำไปส่่การิพัฒันัาทั�วทั�งปริะเทศี การิพัฒันัาองค์ก์ริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นัให้่เกดิัค์วามยั�งยน่ั ริฐัจะต้องให้่ค์วามเป็นัอสิริะ
แก่องค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นั โดัยย้ดัห่ลักแห่่งการิปกค์ริองชุมชนัของตนัเองตามเจตนัาริมณ์ของปริะชาชนัในัท้องถิิ่�นั 
และส่งเสริิมให่้องค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิ่ิ�นัเป็นัห่นั่วยงานัห่ลักในัการิจัดัทำบริิการิสาธาริณะ ริวมทั�งมีส่วนัริ่วมในัการิ
ตัดัสินัใจแก้ไขปัญห่าในัริะดัับพั่�นัที� ส่วนัการิกำกับดั่แลองค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นัจะทำไดั้เท่าที�จำเป็นัตามกริอบ
กฎห่มายกำห่นัดั และต้องเป็นัไปเพั่�อการิค์ุ้มค์ริองปริะโยชนั์ของปริะชาชนัในัท้องถิ่ิ�นั
 ปัจจุบันัเทค์โนัโลยีดัิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคั์ญสำห่รัิบการิให่้บริิการิภิาค์รัิฐ เพ่ั�ออำนัวยค์วามสะดัวกและ
ยกริะดัับค์วามค์ริอบค์ลุมในัการิให่้บริิการิแก่ปริะชาชนั โดัยเฉพัาะอย่างยิ�งในัช่วงที�มีการิแพัริ่ริะบาดัของโริค์โค์วิดั-19  
ที�ริฐัไม่สามาริถิ่ให่บ้ริกิาริไดัอ้ยา่งปกต ิบริกิาริภิาค์ริฐัดัจิิทลัจะชว่ยทำให้่เกดิัค์วามต่อเนั่�องในัการิให่บ้ริิการิ องค์ก์ริปกค์ริอง
ส่วนัท้องถิิ่�นัถิ่่อเป็นัดั่านัห่นั้าที�สำคั์ญที�อย่่ใกล้ชิดักับปริะชาชนัทั�วปริะเทศี การิพััฒนัาเพ่ั�อยกริะดัับคุ์ณภิาพัในัการิ
บริหิ่าริงานัและการิให้่บริกิาริปริะชาชนัด้ัวยเทค์โนัโลยีดิัจิทลั เป็นัการิอำนัวยค์วามสะดัวกและผู้ลักดัันัให้่เกิดัธริริมาภิบิาล
ข้อม่ลภิาค์ริัฐ ห่ากองค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิ่ิ�นัปริับริ่ปแบบการิทำงานัให่้ริองริับเทค์โนัโลยีดัิจิทัล นัำเทค์โนัโลยีดัิจิทัล
มาใช้สนัับสนัุนัการิทำงานัและการิให่้บริิการิปริะชาชนั พััฒนัาช่องทางการิให่้บริิการิเป็นัแบบออนัไลนั์ เพ่ั�ออำนัวย
ค์วามสะดัวกให่ก้บัผู้่ม้าตดิัตอ่ห่ริอ่ขอริบับริกิาริไดัอ้ยา่งทนััทว่งท ีชว่ยให่ป้ริะชาชนัเขา้ถิ่ง้บริกิาริภิาค์ริฐัไดัง้า่ยข้�นั สะดัวก 
ริวดัเริ็ว ลดัค์วามเห่ล่�อมล�ำ ปริะห่ยัดัค์่าใช้จ่าย และเป็นัการิเพัิ�มปริะสิทธิภิาพัในัการิทำงานัของเจ้าห่นั้าที� ลดัการิติดัต่อ

1   กริมส่งเสริิมการิปกค์ริองท้องถิิ่�นั, สรุิปข้อม่ลจำนัวนัองค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นัทั�วปริะเทศี, ส่บค้์นัเม่�อวันัที� 17 ธันัวาค์ม, 2565,  
 www.dia.go.th/work/abt/index.jsp
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ริะห่ว่างเจ้าห่นั้าที�และปริะชาชนัเท่าที�จำเป็นั ยกริะดัับการิบริิห่าริจัดัการิและการิให่้บริิการิปริะชาชนัอย่างทั�วถิ่้งและ
เท่าเทียม ยกริะดัับค์วามโปริ่งใส ตริวจสอบได้ั ลดัค์วามเห่ล่�อมล�ำของการิเข้าถ้ิ่งบริิการิของปริะชาชนั จะช่วยอำนัวย
ค์วามสะดัวกให่้กับปริะชาชนัในัการิลดัภิาริะค์่าใช้จ่าย สามาริถิ่เข้าถิ่้งการิให่้บริิการิของรัิฐในัยุค์ New Normal 
ไดั้อย่างสะดัวก ริวดัเริ็ว เท่าเทียม และทั�วถ้ิ่ง เป็นัการิลดัขั�นัตอนัการิติดัต่อที�ไม่จำเป็นั ทั�งเป็นัเค์ริ่�องม่อสำค์ัญในั
การิปริับปริุงและเพัิ�มปริะสิทธิภิาพัในัการิให่้บริิการิของริัฐให่้มีค์ุณภิาพัเป็นัที�ยอมริับของปริะชาชนัมากยิ�งข้�นั

สถิ่านการณ์การให้บริการสาธารณะดั้วยเทค์โนโลย่ขององค์์กรปกค์รองส่วนท้องถิ่ิ�น

 แผู้นัแม่บทภิายใต้ยุทธศีาสตริ์ชาติ (พั.ศี. 2561 – 2580) ในัปริะเดั็นัที� (21) การิต่อต้านัการิทุจริิตและ
ปริะพัฤตมิชิอบ กำห่นัดัเป้าห่มายไว้ว่า ปริะเทศีไทยปลอดัการิทจุริติและปริะพัฤติมชิอบ โดัยได้ันัำผู้ลการิปริะเมินัค์ณุธริริม
และค์วามโปริ่งใสในัการิดัำเนิันังานัของห่นั่วยงานัภิาค์รัิฐ (Integrity and Transparency Assessment ห่ริ่อ ITA) 
ไปกำห่นัดัเป็นัตัวชี�วัดัและค์่าเป้าห่มายไว้ว่าห่นั่วยงานัที�เข้าริ่วมการิปริะเมินั ITA ทั�งห่มดั (ริ้อยละ 100) ต้องไดั้ค์ะแนันั 
90 ค์ะแนันัข้�นัไป โดัยในัริะยะที� 2 (พั.ศี. 2566 - 2570) ไดั้กำห่นัดัตัวชี�วัดัไว้ว่า ในัปี พั.ศี. 2570 ห่นั่วยงานัที�เข้าริ่วม
การิปริะเมินั ITA ทั�งห่มดั (ริ้อยละ 100) ต้องไดั้ค์ะแนันั 85 ค์ะแนันัข้�นัไป 
 ทั�งนีั� ผู้ลการิปริะเมินั ITA ขององค์ก์ริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นั ปริะจำปีงบปริะมาณ พั.ศี. 2565 ภิาพัริวมมีค์ะแนันั
เฉลี�ย 87.38 ค์ะแนันั ส่งข้�นัจากปีที�ผู้่านัมา 6.75 ค์ะแนันั และมีองค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นัผู้่านัเกณฑ์์การิปริะเมินั 
จำนัวนั 5,460 แห่ง่ จากองค์ก์ริปกค์ริองสว่นัทอ้งถิ่ิ�นั จำนัวนั 7,850 แห่ง่ ค์ดิัเปน็ัริอ้ยละ 69.95 เม่�อเทยีบกบัปงีบปริะมาณ 
พั.ศี. 2564 พับว่าเพัิ�มข้�นัริ้อยละ 22.28 ห่ริ่อ จำนัวนั 1,749 แห่่ง 
 เม่�อพัิจาริณาเฉพัาะตัวชี�วัดัการิเปิดัเผู้ยข้อม่ล ดั้านัการิให่้บริิการิ E-Service พับว่ามีองค์์กริปกค์ริอง
ส่วนัท้องถิ่ิ�นัไม่ไดั้ค์ะแนันั ในัปี พั.ศี. 2564 จำนัวนั 3,945 แห่่ง และปี พั.ศี. 2565 จำนัวนั 1,342 แห่่ง ซ้�งมีจำนัวนั
ลดัลงถิ่้ง 2,603 แห่่ง สะท้อนัให่้เห่็นัว่าองค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิ่ิ�นัมีค์วามสามาริถิ่ในัการิพััฒนัาการิให่้บริิการิสาธาริณะ
ไปส่่การิให่้บริิการิในัริ่ปแบบ E-Service ไดั้ แต่องค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นัยังต้องเริ่งพััฒนัาการิให่้บริิการิในัร่ิปแบบ 
E-Service ตอ่ไป เพ่ั�อให้่สามาริถิ่ตอบสนัองต่อค์วามต้องการิของปริะชาชนัให้่เท่าทันัสถิ่านัการิณ์ได้ัอย่างสะดัวกริวดัเร็ิว 
ปริะห่ยัดั ลดัช่องว่างและค์วามเห่ล่�อมล�ำในัการิเข้าถิ่ง้ข้อมล่และบริกิาริภิาค์รัิฐได้ั ดัังนัั�นั จง้ต้องเร่ิงพัฒันัาองค์ก์ริปกค์ริอง
ส่วนัท้องถิ่ิ�นัที�ยังไม่มี E-Service จำนัวนั 1,342 แห่่ง ให่้มีการิพััฒนัา E-Service ขององค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิ่ิ�นั
ให่้ค์ริอบค์ลุมการิบริิการิสาธาริณะแก่ปริะชาชนั อันัจะนัำไปส่่การิยกริะดัับผู้ลการิปริะเมินั ITA ต่อไป
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ส่วนท่� 2

กฎหมาย มาติรการ และแนวค์ิดั

ท่�เก่�ยวข้องกับการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาค์รัฐ
 
1. รัฐธรรมน่ญแห่งราชอาณาจัักรไทย

 ริัฐธริริมนั่ญแห่่งริาชอาณาจักริไทย พัุทธศีักริาช 2560 ห่มวดั 16 การิปฏิิริ่ปปริะเทศี มาตริา 258 ข. ดั้านัการิ
บริิห่าริริาชการิแผู้่นัดิันั (1) บัญญัติให่้มีการินัำเทค์โนัโลยีที�เห่มาะสมมาปริะยุกต์ใช้ในัการิบริิห่าริริาชการิแผู้่นัดัินัและ
การิจัดัทำบริิการิสาธาริณะ เพั่�อปริะโยชนั์ในัการิบริิห่าริริาชการิแผู้่นัดัินั และเพั่�ออำนัวยค์วามสะดัวกให่้แก่ปริะชาชนั 

2. พัระราชบัญญัติิการปฏิิบัติิราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

 พัริะริาชบัญญัติการิปฏิิบัติริาชการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ พั.ศี. 25652 ใช้บังค์ับแก่ห่นั่วยงานัของรัิฐทุกห่นั่วย 
ที�มิใช่ห่นั่วยงานัของริัฐในัฝ่่ายนิัติบัญญัติ ฝ่่ายตุลาการิ องค์์กริอิสริะตามริัฐธริริมนั่ญ องค์์กริอัยการิ และห่นั่วยงานัอ่�นั
ของริัฐที�กำห่นัดัในักฎกริะทริวง ไดั้กำห่นัดัวิธีการิปฏิิบัติริาชการิทางอิเล็กทริอนัิกส์มีสาริะสำค์ัญ ดัังนัี�
 มาตริา 7 บริริดัาการิใดั ๆ ที�กฎห่มายกำห่นัดัให่้ต้องขออนัุญาตต่อผู้่้อนัุญาต ผู้่้ขออนัุญาต จะเล่อกย่�นัค์ำขอ
อนัญุาตดังักลา่วริวมถ้ิ่งนัำสง่เอกสาริห่ลกัฐานัห่ริอ่สำเนัาเอกสาริห่ลกัฐานัปริะกอบ ค์ำขออนัญุาตตอ่ผู้่อ้นัญุาตโดัยวธิกีาริ
ทางอิเล็กทริอนิักส์ก็ไดั้ และให่้ถ่ิ่อว่าการิย่�นัค์ำขออนัุญาตนัั�นั เป็นัการิชอบดั้วยกฎห่มายนัั�นั ๆ แล้ว และเจ้าห่นั้าที�
ของริัฐที�เกี�ยวข้องจะปฏิิเสธไม่ริับการิขออนัุญาตนัั�นั เพัียงเพัริาะเห่ตุที�ผู้่้ขออนัุญาตไดั้ย่�นัโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์
มิไดั้
 สำเนัาเอกสาริห่ลักฐานัที�ส่งโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ตามวริริค์ห่นั้�ง ผู้่้ส่งไม่ต้องลงนัามริับริอง
 ในักริณีที�กฎห่มายตามวริริค์ห่นั้�งห่ร่ิอกฎที�ออกตามกฎห่มายดัังกล่าวกำห่นัดัให่้การิย่�นัค์ำขออนัุญาตต้อง
ทำตามแบบ วิธีการิ ห่ริ่อเง่�อนัไขที�กำห่นัดั การิที�ผู้่้ขออนัุญาตไดั้ย่�นัค์ำขออนัุญาต โดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ โดัยมี
ข้อค์วามตริงตามแบบนัั�นั ๆ แล้ว ให่้ถิ่่อว่าผู้่้ขออนัุญาตไดั้ย่�นัค์ำขออนัุญาตตามแบบ วิธีการิ ห่ริ่อเง่�อนัไขตามที�กำห่นัดั
นัั�นัแล้ว และในักริณีที�กฎห่มายห่ริ่อกฎดัังกล่าว กำห่นัดัให่้ผู้่้ย่�นัค์ำขอต้องย่�นัห่ริ่อส่งเอกสาริมากกว่าห่นั้�งชุดั การิส่งโดัย
วิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ดัังกล่าว ให่้ถิ่่อว่าผู้่้ย่�นัค์ำขอไดั้ย่�นัห่ริ่อส่งค์ริบจำนัวนัแล้ว
 ค์วามในัวริริค์ห่นั้�งให่้ใช้บังค์ับแก่การิจัดัส่งห่นัังส่อ ริายงานั เอกสาริ ห่ร่ิอข้อม่ล และการิจ่ายเงินัค์่าค์ำขอ
อนัุญาต ค์่าธริริมเนัียม ภิาษีอากริ ค์่าปริับ ห่ริ่อเงินัอ่�นัใดัให่้แก่ทางริาชการิห่ริ่อ ห่นั่วยงานัของริัฐดั้วยโดัยอนัุโลม
 ค์วามในัมาตริานีั�ไม่ใช้บังคั์บแก่การิจดัทะเบียนัที�ผู่้้ขอจดัทะเบียนัต้องดัำเนิันัการิเองเฉพัาะตัว ไม่ว่าจะ
เป็นัการิสมริส การิห่ย่า การิริับบุตริบุญธริริม การิขอมีบัตริปริะจำตัวปริะชาชนั ห่นัังส่อเดัินัทาง ห่ริ่อการิอ่�นัใดัที�กำห่นัดั
ในักฎกริะทริวง ทั�งนัี� เวน้ัแตก่ฎห่มายในัเริ่�องนัั�นัจะกำห่นัดัให่ด้ัำเนันิัการิโดัยวธิกีาริทางอเิลก็ทริอนักิสไ์ดั ้กใ็ห่ด้ัำเนันิัการิ
ไปตามกฎห่มายนัั�นั
 มาตริา 8 ในัการิดัำเนัินัการิตามมาตริา 7 ผู้่้อนัุญาตจะกำห่นัดัวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ เพั่�อให่้ผู้่้ขออนัุญาต
ปฏิิบัติเพัิ�มเติมดั้วยก็ไดั้ แต่ต้องเป็นัไปเพ่ั�ออำนัวยค์วามสะดัวกห่ริ่อป้องกันัค์วามเสี�ยงแก่ผู้่้ขออนุัญาต ห่ริ่อเพ่ั�อการิ
ย่นัยันัตัวตนั โดัยปริะชาชนัสามาริถิ่เข้าถิ่้งและใช้ไดั้โดัยสะดัวกและทั�วไป และไม่เป็นัการิเพัิ�มภิาริะห่ริ่อเพัิ�มค์่าใช้จ่ายแก่
ผู้่้ขออนัุญาตเกินัจำเป็นั

2 ศี้กษาเพัิ�มเติมไดั้จากพัริะริาชบัญญัติการิปฏิิบัติริาชการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ พั.ศี. 2565, ตุลาค์ม 12, ริาชกิจจานัุเบกษา. เล่ม 139 ตอนัที� 63 ก  
 ห่นั้า 1 – 9.
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 มาตริา 9 ในักริณีที�ผู้่้อนัุญาตปริะสงค์์จะตริวจสอบค์วามถิ่่กต้องแท้จริิงของบัตริปริะจำตัวปริะชาชนัที�ผู้่้ขอ
อนัุญาตย่�นัห่ริ่อแสดังต่อผู้่้อนัุญาต ให่้เป็นัห่นั้าที�ของผู่้้อนุัญาตที�จะติดัต่อกับสำนัักทะเบียนักลางตามกฎห่มายว่าดั้วย
การิทะเบียนัริาษฎริเพั่�อดัำเนัินัการิตริวจสอบ และให่้เป็นัห่นั้าที�ของนัายทะเบียนัปริะจำสำนัักทะเบียนักลางที�จะ
ตริวจสอบและแจ้งผู้ล ทั�งนัี� ให่้กริะทำโดัยพัลันั โดัยผู้่านัทางวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ การิดัำเนัินัการิดัังกล่าวมิให่้ถิ่่อว่า
เป็นัการิเปิดัเผู้ยข้อค์วามห่ริ่อตัวเลขตามมาตริา 17 แห่่งพัริะริาชบัญญัติการิทะเบียนัริาษฎริ พั.ศี. 2534
 มาตริา 10 บริริดัาค์ำขออนัุญาตห่ริ่อการิติดัต่อใดั ๆ ที�ปริะชาชนัส่งห่ริ่อมีถิ่้งห่นั่วยงานัของริัฐห่ริ่อเจ้าห่นั้าที�
ของรัิฐที�เกี�ยวขอ้งทางช่องทางอิเลก็ทริอนิักสท์ี�ห่นัว่ยงานัของรัิฐปริะกาศีกำห่นัดั ให้่ถิ่อ่วา่ห่นัว่ยงานัของรัิฐห่ริอ่เจ้าห่นัา้ที�
ของริัฐนัั�นัไดั้ริับตามวันัและเวลาที�ค์ำขออนัุญาตห่ร่ิอการิติดัต่อนัั�นั ไดั้เข้าส่่ริะบบอิเล็กทริอนัิกส์ของห่นั่วยงานัของริัฐ
ห่ร่ิอเจ้าห่นั้าที�ของริัฐนัั�นั เว้นัแต่วันัและเวลานัั�นัเป็นัวันัห่ร่ิอเวลานัอกทำการิของห่นั่วยงานัของริัฐ ให่้ถ่ิ่อว่าห่นั่วยงานั
ของริัฐห่ริ่อเจ้าห่นั้าที�ของริัฐไดั้ริับในัวันัและเวลาทำการิถิ่ัดัไป
 ในักริณีที�เจ้าห่นั้าที�ของริัฐที�ไดั้ริับเริ่�องตามวริริค์ห่นั้�งไม่มีห่นั้าที�ห่ร่ิออำนัาจที�จะดัำเนัินัการิไดั้ ให่้ส่งเริ่�อง
ต่อไปยังเจ้าห่นั้าที�ของริัฐที�มีห่นั้าที�โดัยตริง แต่ถิ่้าเป็นักริณีที�เจ้าห่น้ัาที�ของริัฐที�มีห่น้ัาที�โดัยตริง อย่่ต่างห่น่ัวยงานักันั 
จะแจ้งให่้ผู้่้ขออนัุญาตห่ริ่อผู้่้ติดัต่อให่้ติดัต่อกับเจ้าห่นั้าที�ของริัฐที�มีห่นั้าที�โดัยตริงก็ไดั้ แต่ต้องแจ้งให่้ผู้่้ขออนัุญาตห่ริ่อ
ผู้่้ติดัต่อทริาบว่าห่นั่วยงานัใดัเป็นัผู้่้ริับผู้ิดัชอบโดัยตริงในัเริ่�องนัั�นั
 มาตริา 11 ในักริณีที�ผู้่้ขออนัุญาตไดั้ย่�นัค์ำขออนุัญาตห่ริ่อติดัต่อกับผู้่้อนัุญาตห่ริ่อห่นั่วยงานัของริัฐโดัยใช้
วิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์แล้ว การิติดัต่อห่ริ่อออกเอกสาริห่ลักฐานัใดั ๆ ที�เกี�ยวข้องกับผู้่้นัั�นั ให่้ทำโดัยวิธีการิทาง
อิเล็กทริอนัิกส์ เว้นัแต่ผู้่้นัั�นัจะไดั้ริะบุไว้เป็นัปริะการิอ่�นัในัการิย่�นัค์ำขออนัุญาตห่ริ่อในัการิติดัต่อ
 มาตริา 12 ภิายใต้บังค์ับมาตริา 7 ในัการิดัำเนัินัการิพัิจาริณาอนัุญาต ห่ากมีค์วามจำเป็นัที�ผู้่้อนัุญาตห่ริ่อ 
ห่นั่วยงานัของริัฐต้องมีสำเนัาเอกสาริห่ลักฐานัที�ห่นั่วยงานัของริัฐใดั ๆ  เป็นัผู้่้ออก ให่้แก่ผู้่้ขออนัุญาต เม่�อผู้่้ขออนัุญาต
ได้ันัำเอกสาริห่ลักฐานัต้นัฉบับมาแสดังแล้ว ให้่ห่น่ัวยงานัของรัิฐนัั�นั มีห่น้ัาที�จัดัทำสำเนัาและรัิบริองค์วามถิ่่กต้องของ
สำเนัานัั�นัเองโดัยไม่เรีิยกเก็บค์่าธริริมเนัียมห่ริ่อ ค์่าใช้จ่ายใดั ๆ และจะอาศัียเห่ตุที�ต้องจัดัทำสำเนัามาเป็นัข้ออ้างในั
ค์วามล่าช้ามิไดั้
 มาตริา 13 ในักริณีที�กฎห่มายกำห่นัดัให่้ผู่้้รัิบอนัุญาตต้องแสดังใบอนัุญาตไว้ในัที�เปิดัเผู้ย ให่้เป็นัสิทธิของ
ผู้่้ริับอนัุญาตและห่นั้าที�ของผู้่้อนัุญาตที�จะดัำเนัินัการิ ดัังต่อไปนัี�
 (1) ปริะกาศี ผู้่้ริับอนัุญาตจะแสดังใบอนัุญาตนัั�นัโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ตามวิธีการิที�ผู้่้อนัุญาตกำห่นัดั
กไ็ด้ั และให้่ถิ่อ่ว่าการิแสดังเช่นัว่านัั�นัเป็นัการิชอบด้ัวยกฎห่มายแล้ว ปริะกาศีดังักล่าว เม่�อได้ัปริะกาศีในัริาชกจิจานัเุบกษา
และเผู้ยแพัริ่โดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์แล้วให่้ใช้บังค์ับไดั้
 (2) ผู้่้อนัุญาตต้องเปิดัเผู้ยการิอนัุญาตที�ไดั้ดัำเนัินัการิไปแล้วให้่ปริะชาชนัสามาริถิ่ตริวจสอบผู่้านัช่องทาง 
อเิลก็ทริอนักิสไ์ดัโ้ดัยสะดัวกโดัยไม่ตอ้งเสยีค์า่ใชจ้า่ย การิเปิดัเผู้ยดังักล่าวอย่างนัอ้ยต้องมรีิายการิที�ปริากฏิอย่ใ่นัใบอนัญุาต 
และต้องดัำเนัินัการิแก้ไขปริับปริุงให่้เป็นัปัจจุบันัตลอดัเวลา
 เพั่�อปริะโยชน์ัในัการิลดัภิาริะของผู้่้รัิบอนุัญาต วธิกีาริที�ผู้่อ้นุัญาตปริะกาศีกำห่นัดัตาม จะออกกฎกริะทริวงกำห่นัดั
ให่้ต้องทำเป็นัริ่ปแบบใดัริ่ปแบบห่นั้�งก็ไดั้
 มาตริา 14 ในักริณีที�กฎห่มายบัญญัติให่้เจ้าพันัักงานัห่ริ่อพันัักงานัเจ้าห่นั้าที�มีอำนัาจตริวจสอบใบอนุัญาต 
ห่ร่ิอเอกสาริห่ลักฐานัอ่�นัใดัที�ห่น่ัวยงานัของรัิฐออกให้่ ผู้่้มีห่น้ัาที�ต้องแสดังจะแสดังใบอนุัญาตห่ริ่อเอกสาริห่ลักฐานันัั�นั 
เป็นัภิาพัทางอิเล็กทริอนัิกส์ห่ริ่อโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์อ่�นัก็ไดั้ โดัยให่้ถิ่่อว่าการิแสดังเช่นัว่านัั�นัเป็นัการิชอบ
ดั้วยกฎห่มายแล้ว ทั�งนัี� เว้นัแต่เป็นับัตริ ใบอนัุญาตห่ริ่อ เอกสาริสำค์ัญที�กำห่นัดัในักฎกริะทริวง
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 มาตริา 15 ในัการิติดัต่อห่ริ่อส่งเริ่�องถิ่้งกันัในัริะห่ว่างห่น่ัวยงานัของริัฐดั้วยกันั ริะห่ว่างเจ้าห่น้ัาที�ของริัฐกับ
ห่นั่วยงานัของริัฐ ห่ริ่อริะห่ว่างปริะชาชนักับห่นั่วยงานัของริัฐห่ริ่อเจ้าห่นั้าที�ของริัฐ ในัส่วนัที�เกี�ยวกับห่นั้าที�ห่ริ่ออำนัาจ
ของเจ้าห่นั้าที�ของริัฐนัั�นั ถิ่้าไดั้กริะทำโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์แล้ว ให่้ถิ่่อว่าเป็นัการิชอบดั้วยกฎห่มายและใช้
เป็นัห่ลักฐานัไดั้ตามกฎห่มาย ห่ากห่นั่วยงานัของริัฐ ห่นั่วยงานัใดัไม่สามาริถิ่ริองริับวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ไดั้ จะตริา
พัริะริาชกฤษฎีกายกเว้นัให่้เป็นักริณี ๆ ไปก็ไดั้ โดัยต้องริะบุเห่ตุผู้ล ค์วามจำเป็นั และริะยะเวลาที�จะยกเว้นัให่้
 มาตริา 16 ในักริณีที�มีกฎห่มาย กฎ มติ ห่ร่ิอค์ำสั�งกำห่นัดัให้่การิปฏิิบัติของเจ้าห่น้ัาที�ของริัฐต้องทำเป็นั 
ลายลักษณ์อักษริ เป็นัห่นัังส่อ ห่ริ่อเป็นัเอกสาริ ปฏิิบัติห่นั้าที� ถิ่้าเจ้าห่นั้าที�ของริัฐ ไดั้จัดัทำโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ 
ตามริะบบที�ห่ัวห่นั้าห่นั่วยงานัของริัฐกำห่นัดัแล้ว ให่้ถิ่่อว่าเจ้าห่นั้าที�ของริัฐไดั้ดัำเนัินัการิโดัยชอบดั้วยกฎห่มาย กฎ มติ 
ห่ริ่อ ค์ำสั�งนัั�นัแล้ว
 มาตริา 17 บริริดัาข้อม่ลข่าวสาริที�ห่นั่วยงานัของริัฐต้องจัดัเก็บตามกฎห่มายว่าดั้วยข้อม่ลข่าวสาริของ 
ริาชการิ ห่ริ่อเอกสาริอ่�นัใดัที�อย่่ในัค์วามค์ริอบค์ริองของห่นั่วยงานัของรัิฐและต้องจัดัเก็บตามกฎห่มาย กฎ ริะเบียบ 
ข้อบังค์ับ ห่ริ่อมติของค์ณะริัฐมนัตริี ถิ่้าข้อม่ลข่าวสาริห่ร่ิอเอกสารินัั�นั มิได้ัอย่่ในัร่ิปแบบอิเล็กทริอนัิกส์ ค์ณะริัฐมนัตริี 
จะมีมติให่้ห่นั่วยงานัของริัฐจัดัเก็บในัริ่ปแบบอิเล็กทริอนัิกส์ แทนัการิจัดัเก็บเป็นัเอกสาริ และส่งมอบเอกสาริต้นัฉบับให่้
กริมศีลิปากริเพั่�อดัำเนันิัการิตอ่ไป ตามกฎห่มายวา่ดัว้ยจดัห่มายเห่ตแุห่ง่ชาตกิไ็ดั ้วธิกีาริจัดัเกบ็และร่ิปแบบอเิลก็ทริอนักิส์
ตามวริริค์ห่นั้�ง ต้องเป็นัไปตามมาตริฐานั ที�ค์ณะริัฐมนัตริีกำห่นัดัตามมาตริา 6
 มาตริา 20 ให้่หั่วห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัิฐปริะกาศีกำห่นัดัช่องทางอิเล็กทริอนิักส์สำห่รัิบปริะชาชนัติดัต่อ 
ริาชการิตามมาตริา 10 ริวมทั�งกำห่นัดัริะบบสำห่ริับการิปฏิิบัติห่นั้าที�ของเจ้าห่นั้าที�ของริัฐโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ 
ตามมาตริา 16 ปฏิิบัติห่นั้าที�ของเจ้าห่นั้าที� ให่้แล้วเสริ็จภิายในัเก้าสิบวันันัับแต่วันัที� ค์ณะริัฐมนัตริีมีมติกำห่นัดัตาม
มาตริา 10
 ในัริะห่ว่างที�ห่ัวห่น้ัาห่น่ัวยงานัของรัิฐยังมิได้ัปริะกาศีกำห่นัดัช่องทางอิเล็กทริอนิักส์ของห่น่ัวยงานัของรัิฐ 
ตามมาตริา ห่ริอ่กำห่นัดัริะบบสำห่ริบัการิปฏิบิติัห่น้ัาที�ของเจา้ห่นัา้ที�ของริฐัโดัยวธิกีาริทางอเิลก็ทริอนักิส์ตามมาตริา 16  
ให่้ถิ่่อว่าการิส่งค์ำขออนุัญาตห่ริ่อติดัต่อห่ริ่อการิปฏิิบัติห่นั้าที� โดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนิักส์ผู้่านัช่องทางอิเล็กทริอนิักส์ 
ใดั ๆ ที�ห่นั่วยงานัของริัฐใช้อย่่นัั�นั เป็นัการิส่งห่ริ่อติดัต่อที�ชอบตามมาตริา 10 ห่ริ่อเป็นัการิปฏิิบัติห่นั้าที�โดัยวิธีการิทาง
อิเล็กทริอนัิกส์ที�ชอบตามมาตริา 16 แล้วแต่กริณี
 มาตริา 21 ให้่ห่น่ัวยงานัของรัิฐเปิดัเผู้ยข้อม่ลเกี�ยวกับการิอนัุญาตผู้่านัช่องทางอิเล็กทริอนัิกส์ และออก 
ปริะกาศีกำห่นัดัวิธีการิแสดังใบอนัุญาตโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ตามมาตริา 13 ให่้แล้วเสริ็จโดัยเริ็ว
 ในัริะห่ว่างที�ห่นัว่ยงานัของรัิฐยงัมไิดัด้ัำเนิันัการิเปิดัเผู้ยข้อมล่เกี�ยวกบัการิอนุัญาตผู่้านัชอ่งทางอิเลก็ทริอนิักส์  
ให่้มีห่นั้าที�จัดัส่งข้อม่ลการิอนุัญาตให่้แก่ปริะชาชนัที�ขอข้อม่ลภิายในัสามวันันัับแต่วันัที�ไดั้รัิบค์ำขอโดัยไม่เรีิยกเก็บ
ค์่าธริริมเนัียมห่ริ่อค์่าใช้จ่าย
 ในัริะห่ว่างที�ยังไม่มีการิออกปริะกาศีตามวริริค์ห่นั้�ง ผู้่้รัิบอนัุญาตจะแสดังใบอนัุญาตโดัยวิธีการิทาง
อิเล็กทริอนัิกส์อย่างใดัก็ไดั้ และให่้ถิ่่อว่าการิแสดังเช่นัว่านัั�นัเป็นัการิชอบดั้วยกฎห่มายแล้ว
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3. แนวทางการใช้พัระราชบัญญัติิการปฏิิบัติิราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

 สำนัักพััฒนัารัิฐบาลดัิจิทัล (องค์์การิมห่าชนั) ได้ัสริุปแนัวทางการิใช้พัริะริาชบัญญัติการิปฏิิบัติริาชการิทาง
อิเล็กทริอนัิกส์ 3 ดัังนัี�

3 สำนักัพัฒันัารัิฐบาลดิัจทิลั (องค์ก์าริมห่าชนั), ริะบบท้องถิิ่�นัดิัจทิลั, สบ่ค้์นัเม่�อวันัที�  25 ธนััวาค์ม 2565, https://www.dga.or.th/our-services/ 
 digital-platform-services/digital-government-platform/

 ขั�นติอนการปฏิิบัติิราชการ แนวทางการใช้พัระราชบัญญัติิการปฏิิบัติิราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ส่บค์้นข้อม่ล มาติรา 17
  จัดัเก็บข้อม่ลข่าวสาริ ห่ริ่อเอกสาริอ่�นัใดั ในัริ่ปแบบอิเล็กทริอนัิกส์ แทนัการิ 
  จัดัเก็บเป็นัเอกสาริ

2. พัิส่จัน์และย่นยันติัวติน มาติรา 8  
  สามาริถิ่ยน่ัยนััตัวตนัได้ัทางช่องทางอ่�นั นัอกจากแสดังบตัริปริะจ�าตัวปริะชาชนั  
  ห่ริ่อห่นัังส่อเดัินัทาง

3. จััดัท�าแบบค์�าขอและย่นค์�าขอ มาติรา 9
  ผู้่้อนุัญาตต้องตริวจสอบค์วามถิ่่กต้องกับสำนัักทะเบียนักลาง โดัยไม่ถิ่่อ
  เป็นัการิเปิดัเผู้ยข้อม่ลลับตามกฎห่มายว่าดั้วยทะเบียนัริาษฎริ (มาตริา 17
  แห่่ง พั.ริ.บ. การิทะเบียนัริาษฎริ พั.ศี. 2534)
4. ติรวจัสอบและพัิจัารณาค์ำขอ มาติรา 7
   1. สามาริถิ่ย่�นัค์�าขอโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ไดั้
   2. ไม่ต้องลงนัามริับริองส�าเนัาเอกสาริ
   3. ใช้ส�าเนัาส่งทางอิเล็กทริอนัิกส์เพัียงชุดัเดัียว
  มาติรา 10
  ให่้ถิ่่อว่าห่นั่วยงานัของริัฐห่ริ่อเจ้าห่นั้าที�ของริัฐไดั้ริับตามวันัและเวลา
  ที�ค์ำขออนัุญาตห่ริ่อการิติดัต่อเข้าส่่ริะบบอิเล็กทริอนัิกส์
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4. การประเมินค์ุณธรรมและค์วามโปร่งใสในการดัำเนินงานของหน่วยงานภาค์รัฐ  
    (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 การิปริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปริ่งใสในัการิดัำเนัินังานัของห่นั่วยงานัภิาค์ริัฐ ห่ริ่อ Integrity and 
Transparency Assessment ห่ริ่อที�เริียกว่าการิปริะเมินั ITA ถิ่่อเป็นัเค์ร่ิ�องม่อในัการิขับเค์ล่�อนันัโยบายของริัฐ
เค์ริ่�องมอ่ห่น้ั�ง โดัยเป็นัเค์ริ่�องมอ่ในัเชงิบวกที�มุง่พัฒันัาริะบบริาชการิไทยในัเชงิสริา้งสริริค์ม์ากกวา่มุง่จบัผู้ดิั เปรีิยบเสมอ่นั
เค์ริ่�องม่อตริวจสุขภิาพัองค์์กริปริะจำปี มีวัตถิุ่ปริะสงค์์เพ่ั�อให่้ห่นั่วยงานัภิาค์รัิฐทั�วปริะเทศีไดั้ริับทริาบถิ่้งสถิ่านัะและ
ปญัห่าการิดัำเนันิังานัดัา้นัค์ณุธริริมและค์วามโปริง่ใสขององค์ก์ริ ผู้ลการิปริะเมนิัที�ไดัจ้ะชว่ยให่ห้่นัว่ยงานัภิาค์ริฐัสามาริถิ่
นัำไปใช้ในัการิปริับปริุงพััฒนัาองค์์กริให่้มีปริะสิทธิภิาพัในัการิปฏิิบัติงานั การิให่้บริิการิ สามาริถิ่อำนัวยค์วามสะดัวก 
และตอบสนัองต่อปริะชาชนัไดั้ดัียิ�งข้�นั ซ้�งถิ่่อเป็นัการิยกริะดัับมาตริฐานัการิดัำเนัินังานัภิาค์ริัฐ การิปริะเมินั ITA จ้งเป็นั 
การิปริะเมนิัปริะสทิธภิิาพัการิปฏิบิตังิานัและการิให้่บริกิาริปริะชาชนัด้ัวย เพั่�อให้่ทริาบถิ่ง้ช่องว่างของค์วามไม่เป็นัธริริมและ
ค์วามดั้อยปริะสิทธิภิาพั สำห่รัิบนัำไปจัดัทำแนัวทางมาตริการิต่าง ๆ ในัการิป้องกันัการิทุจริิตและปริะพัฤติมิชอบในั
ริะบบริาชการิไทยต่อไป4 

4 สำนักังานั ป.ป.ช., ค์่ม่อ่การิปริะเมินัคุ์ณธริริมและค์วามโปร่ิงใสในัการิดัำเนิันังานัของห่น่ัวยงานัภิาค์รัิฐ ปริะจำปีงบปริะมาณ พั.ศี. 2566, ห่น้ัาที� 7

 ขั�นติอนการปฏิิบัติิราชการ แนวทางการใช้พัระราชบัญญัติิการปฏิิบัติิราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

5. อนุมัติิ มาติรา 11
  การิติดัต่อห่ริ่อออกเอกสาริห่ลักฐานัใดั ๆ  ให่้ท�าโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์  
  เว้นัแต่ผู้่้ขออนัุญาตจะริะบุเป็นัปริะการิอ่�นั
  มาติรา 12
  ห่น่ัวยงานัมหี่น้ัาที�จดััท�าส�าเนัาและรัิบริองค์วามถิ่ก่ต้องของส�าเนัา ห่ากจ�าเป็นั 
  ต้องมีส�าเนัาเอกสาริห่ลักฐานั

6. ช�าระค์่าธรรมเน่ยม มาติรา 7
  การิดัำเนัินัการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ให่้บังค์ับถิ่้งการิจ่ายเงินัค์่าค์ำขออนัุญาต  
  ค์่าธริริมเนัียมภิาษีอากริ ฯลฯ

7. ออกใบอนุญาติหร่อเอกสาร มาติรา 11
    อ่�น ๆ การิติดัต่อห่ริ่อออกเอกสาริห่ลักฐานัใดั ๆ  ให่้ท�าโดัยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์  
  เว้นัแต่ ผู้่้ขออนัุญาตจะริะบุเป็นัปริะการิอ่�นั

8. จััดัส่งใบอนุญาติหร่อเอกสาร มาติรา 13 และ 14
    อ่�น ๆ 1. สามาริถิ่แสดังใบอนุัญาตดั้วยวิธีการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ ซ้�งเป็นัการิชอบ
   ดั้วยกฎห่มาย
  2. เปิดัเผู้ยการิอนัญุาตที�ได้ัดั�าเนันิัการิไปแล้วให้่ปริะชาชนัสามาริถิ่ตริวจสอบ 
   ผู้่านัช่องทางอิเล็กทริอนัิกส์ไดั้ตลอดัเวลา
  3. สามาริถิ่แสดังใบอนุัญาตเป็นัภิาพัทางอิเล็กทริอนิักส์ไดั้ โดัยถิ่่อเป็นัการิ 
   ชอบดั้วยกฎห่มาย

มาติรา 15 ในการติิดัติ่อหร่อส่งเร่�องระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน หร่อระหว่างหน่วยงานดั้วยกันเอง กระทำ
โดัยวิธ่การทางอิเล็กทรอนิกส์ และถิ่่อเป็นการชอบและใช้เป็นหลักฐานไดั้ ให้กรมบัญช่กลางหร่อหน่วยงานอ่�น   
ท่�มอ่ำนาจัหน้าท่�อนมุตัิ ิหรอ่ติรวจัสอบค์วามถ่ิ่กต้ิองของการเบกิหรอ่ใช้จ่ัายเงิน ท่�จัะต้ิองดัำเนินการแก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบ่ยบ ฯลฯ ท่�เป็นอุปสรรค์ในการติิดัติ่อหร่อส่งเร่�องฯ ให้เสร็จัโดัยเร็ว
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 การิปริะเมินั ITA ปริะจำปีงบปริะมาณ พั.ศี. 2566 ในัส่วนัของแบบวัดัการิเปิดัเผู้ยข้อม่ลสาธาริณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซ้�งเป็นัแบบวัดัที�ให่้ห่นั่วยงานัแสดังห่ลักฐานัว่ามีการิเปิดัเผู้ย
ข้อม่ลตามที�กำห่นัดัต่อสาธาริณชนั ผู้่านัการิริะบุ URL ที�เช่�อมโยงไปยังเว็บไซต์ของห่นั่วยงานัลงในัริะบบ ITAS โดัยมี
วัตถิุ่ปริะสงค์์เพั่�อเก็บข้อม่ลจากเว็บไซต์ของห่นั่วยงานั และทำการิปริะเมินัริะดัับการิเปิดัเผู้ยข้อม่ลต่อสาธาริณะ
ของห่นัว่ยงานัที�ปริะชาชนัสามาริถิ่เขา้ถิ่้งขอ้ม่ลไดัจ้ากเวบ็ไซต์ห่ลกัของห่นัว่ยงานัในั 2 ตวัชี�วดัั ไดัแ้ก ่ตวัชี�วดััการิเปิดัเผู้ย
ข้อม่ล และตัวชี�วัดัการิป้องกันัการิทุจริิต โดัยตัวชี�วัดัการิเปิดัเผู้ยข้อม่ล ดั้านัการิให่้บริิการิ5 ไดั้กำห่นัดัให่้ E-Service 
เป็นัตัวชี�วัดัห่นั้�ง โดัยกำห่นัดัให่้ห่นั่วยงานัต้องแสดังองค์์ปริะกอบดั้านัข้อม่ลของข้อ O18 E-Service6 ดัังนัี� 
 1)  แสดังช่องทางการให้บริการข้อม่ลหร่อธุรกรรมภาค์รัฐท่�สอดัค์ล้องกับภารกิจัของหน่วยงาน
ผู้่านเค์ร่อข่ายอินเทอร์เน็ติ โดัยผู้่้ขอรับบริการไม่จัำเป็นติ้องเดัินทางมายังหน่วยงาน 
 2) สามารถิ่เข้าถิ่ึงหร่อเช่�อมโยงไปยังช่องทางข้างติ้นไดั้จัากเว็บไซติ์หลักของหน่วยงาน

5. การยกระดัับข่ดัค์วามสามารถิ่ภาค์รัฐในการให้บริการผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    (The Power and Development of Government e-Service)

  สำนักังานัพัฒันัาธุริกริริมทางอิเลก็ทริอนิักส์7 ได้ักลา่วถิ่ง้การิยกริะดับัขีดัค์วามสามาริถิ่ภิาค์รัิฐในัการิให้่บริกิาริ
ผู้่านัริะบบอิเล็กทริอนัิกส์ (The Power and Development of Government e-Service) ว่า “การิบริิการิภิาค์ริัฐ
ผู้่านัริะบบอิเล็กทริอนัิกส์ (Government e-Service) ห่มายถิ่้ง การิจัดัการิบริิการิต่าง ๆ ของภิาค์ริัฐให่้กับปริะชาชนั
ผู้่านัช่องทางออนัไลนั์” เพั่�อเป็นัการิเพัิ�มช่องทางให่้กับปริะชาชนัในัการิติดัต่อและขอริับบริิการิจากภิาค์ริัฐ ซ้�งช่องทาง
ดัังกล่าวสามาริถิ่ตอบสนัองต่อค์วามต้องการิของปริะชาชนัได้ัอย่างสะดัวกริวดัเร็ิวและปริะห่ยัดั เนั่�องจากผู้่้ใช้สามาริถิ่
ริับบริิการิต่าง ๆ ผู้่านัช่องทางออนัไลนั์ แทนัการิเดิันัทางมาติดัต่อที�ห่นั่วยงานัห่ริ่อสำนัักงานั ริวมถิ่้งช่วยลดัช่องว่าง
และค์วามเห่ล่�อมล�ำในัการิเขา้ถิ่ง้ขอ้มล่และบริกิาริภิาค์ริฐัตา่ง ๆ  ไดั ้นัอกจากนัี�ภิาค์รัิฐกส็ามาริถิ่ชี�แจงและเผู้ยแพัริข่อ้ม่ล
ที�เป็นัปริะโยชน์ัต่อการิเข้าริับบริิการิแก่ปริะชาชนัได้ัอย่างทั�วถิ่้ง ซ้�งเม่�อใดัก็ตามที�ผู้่้ใช้งานัทำริายการิผู่้านั E-Service 
ริะบบจะบันัท้กริายละเอียดัทั�งห่มดัเก็บไว้ในัริ่ปแบบออนัไลนั์ที�ช่วยลดัการิตริวจสอบและปริะห่ยัดัเวลาในัการิจัดัทำ
เอกสาริของเจ้าห่นั้าที�ริัฐไดั้”

5 ค์่่ม่อการิปริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปริ่งใสในัการิดัำเนัินังานัของห่นั่วยงานัภิาค์ริัฐ ปริะจำปีงบปริะมาณ พั.ศี. 2566 ไดั้นัิยามค์ำว่า “การิให่้ 
 บริิการิ” ห่มายถิ่้ง การิให่้บริิการิตามอำนัาจห่นั้าที�ห่ริ่อภิาริกิจตามกฎห่มายของห่นั่วยงานั
6 สำนัักงานั ป.ป.ช., ค์่่ม่อการิปริะเมินัค์ุณธริริมและค์วามโปริ่งใสในัการิดัำเนัินังานัของห่นั่วยงานัภิาค์ริัฐ ปริะจำปีงบปริะมาณ พั.ศี. 2566,  
 ห่นั้าที� 43 - 48
7 สำนัักงานัพััฒนัาธุริกริริมทางอิเล็กทริอนัิกส์, Government e-Service ยกริะดัับขีดัค์วามสามาริถิ่ภิาค์รัิฐ เพั่�อให่้บริิการิปริะชาชนั, ส่บค้์นั 
 เม่�อวันัที� 17 ธันัวาค์ม, 2565, https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Digital-Service/The-Power-and-Development-of- 
 Government-e-Services.aspx
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  โดัยมีห่ลักการิและองค์์ปริะกอบ ดัังนัี�

  1) Digital by Default : การิออกแบบริะบบการิให่้บริิการิสาธาริณะดั้วยช่องทางดัิจิทัลอย่างเต็มริ่ปแบบ 
และมีปริะสิทธิภิาพั ซ้�งไม่ใช่เพีัยงการิเช่�อมต่อทุกอย่างผู่้านัริะบบดิัจิทัลที�ค์ำนั้งถ้ิ่งทักษะและค่์าใช้จ่ายของปริะชาชนั 
เท่านัั�นั แต่ยังริวมถิ่้งการิก้าวไปข้างห่นั้าดั้วยค์วามค์าดัห่วังว่าการิจัดับริิการิสาธาริณะในัอนัาค์ตจะถิ่่กส่งผู้่านั
ริะบบ E-Service อย่างค์ริอบค์ลุมมากข้�นั แม้กริะทั�งผู้่้ที�ไม่สามาริถิ่เข้าถิ่้งบริิการิ ห่ริ่อผู้่้ที�ไม่สามาริถิ่ใช้งานัไดั้ดั้วยตนัเอง 
ก็ตาม ดัังนัั�นั การิออกแบบริะบบ E-Service ในับริิบทนัี�จ้งต้องค์ำนั้งถิ่้งบริิการิที�ให้่ค์วามช่วยเห่ล่อปริะชาชนัทุกกลุ่ม 
ให่้สามาริถิ่เข้าถิ่้งบริิการิภิาค์ริัฐต่าง ๆ ที�ส่งผู้่านัดั้วยริะบบดัิจิทัลห่ริ่อออนัไลนั์อย่างเท่าเทียมและทั�วถิ่้ง
 2) Device-agnostic and Mobile-Centric : การิออกแบบให่้ปริะชาชนัสามาริถิ่เข้าใช้งานัผู้่านัม่อถิ่่อและ
อุปกริณ์เทค์โนัโลยีต่าง ๆ ไดั้อย่างสะดัวก ซ้�งภิาค์ริัฐจำเป็นัจะต้องมีการิปริับเปลี�ยนัริ่ปแบบและวิธีการิเข้าถิ่้งบริิการิ
สาธาริณะจากแบบดัั�งเดัิม ณ สำนัักงานั ให่้กลายเป็นัริะบบดัิจิทัลที�ใช้งานัไดั้อย่างริาบริ่�นั
 3) User-Centered Service Design : การิออกแบบที�ค์ำนั้งถิ่้งค์วามต้องการิของผู่้้ใช้งานัเป็นัห่ลัก 
โดัยพิัจาริณาว่าเม่�อเข้าส่ร่ิะบบ E-Service แล้ว พัวกเขาต้องการิเห็่นัห่ริอ่ได้ัริบับริกิาริอะไริ ซ้�งห่น่ัวยงานัต่าง ๆ ในัภิาค์ริฐั 
ต้องเช่�อมผู้สานัข้อม่ลริะห่ว่างกันั เพั่�อช่วยให่้ผู่้้ใช้งานัสามาริถิ่ดัำเนิันัการิเร่ิ�องใดั ๆ ให่้เสร็ิจสมบ่ริณ์ไดั้ในัค์ริาวเดีัยว 
ตลอดัจนัห่ากภิาค์ริฐัสามาริถิ่พัฒันัาริะบบ E-Service ให่ก้า้วไกลไปอกีขั�นัห่นั้�งในัลกัษณะของการิบริกิาริเฉพัาะบคุ์ค์ลไดั้ 
โดัยภิาค์ริฐัอาจจะไมจ่ำเปน็ัจะตอ้งดัำเนันิัการิให่บ้ริกิาริเองห่ร่ิอเขา้ไปแทริกแซงการิให่บ้ริกิาริดังักลา่ว กจ็ะยิ�งตอบโจทย์
ค์วามต้องการิของปริะชาชนัและยังช่วยลดัภิาริะการิบริิห่าริจัดัการิภิาค์ริัฐลงไดั้ ยกตัวอย่างเช่นั ริะบบภิาษีของปริะเทศี
นัอริ์เวย์ที�ค์ำนัวณและจัดัเก็บอัตโนัมัติผู้่านันัายจ้างและสถิ่าบันักองทุนัแทนัการิริับบริิการิผู้่านักริมสริริพัากริ
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 4) Digital from End to End : การิออกแบบและปริับเปลี�ยนักริะบวนัการิรัิบบริิการิภิาค์ริัฐให่้อย่่ในั
ริ่ปของ E-Service ตั�งแต่ต้นัจนัจบ ซ้�งไม่ใช่เพัียงการิดัาวนั์โห่ลดัแบบฟอริ์มมากริอกข้อม่ลแล้วส่งกลับเข้าส่่ริะบบเท่านัั�นั 
แต่ยังริวมถิ่้งกริณีที�ผู้่้ใช้งานัต้องการิย่�นัใบรัิบริองห่ริ่อเอกสาริย่นัยันัคุ์ณสมบัติจากห่นั่วยงานัที�เกี�ยวข้อง ดัังนัั�นั จ้งค์วริ
จดััให่มี้ริะบบเช่�อมตอ่ขอ้มล่กลาง เพั่�อขอริบัและสง่ใบริบัริองห่ริอ่เอกสาริที�สามาริถิ่ยน่ัยนััภิายในัริะบบไดัท้นััท ียกตวัอยา่ง
เช่นั e-Visa ในัห่ลาย ๆ ปริะเทศี อาทิ ตุริกี และสห่ริัฐอเมริิกา ที�สามาริถิ่ทำเริ่�องขอวีซ่าและชำริะเงินัดั้วยริะบบดัิจิทัล
ทั�งห่มดั โดัยไม่จำเป็นัจะต้องมีตริาปริะทับบนัห่นัังส่อเดัินัทางแบบเดัิม ๆ อีกต่อไป
 5) Government as a Platform : ริัฐบาลจะเป็นัช่องทางเช่�อมผู้สานัค์วามริ่วมม่อของภิาค์ส่วนัต่าง ๆ  
ให่้เข้ามาริ่วมกันัพััฒนัาริะบบ E-Service ให่้มีค์วามห่ลากห่ลายและตอบสนัองต่อค์วามต้องการิของปริะชาชนัมากข้�นั 
โดัยมุ่งเนั้นัการิเพัิ�มผู้ลลัพัธ์ของบริิการิที�ปริะชาชนัจะไดั้รัิบเป็นัห่ลัก เช่นั การิสริ้างค์วามริ่วมม่อกับภิาค์เอกชนัที�มี
ศีักยภิาพัส่ง เพั่�อพััฒนัานัวัตกริริม แอปพัลิเค์ชันั ห่ริ่อโมเดัลการิโต้ตอบของริะบบ E-Service

6. แนวทางการยกระดัับประสิทธิภาพัการให้บริการภาค์รัฐ

 มติค์ณะริัฐมนัตริีในัการิปริะชุมเม่�อวันัที� 8 ธันัวาค์ม 2563 ไดั้มีมติเห่็นัชอบแนัวทางการิยกริะดัับ
ปริะสิทธิภิาพัการิให่้บริิการิภิาค์ริัฐ ตามที�สำนัักงานัค์ณะกริริมการิพััฒนัาริะบบริาชการิเสนัอ โดัยมีสาริะสำค์ัญเกี�ยวกับ
แนัวทางการิพััฒนัา E-Service ภิาค์ริัฐ8 ดัังนัี�
 ให่ห้่นัว่ยงานัของริฐัเริง่ริดััการิพัฒันัางานับริิการิแบบเบด็ัเสริจ็โดัยนัำ E-Service มาเปน็ัทางเล่อกให่ป้ริะชาชนั
ใช้แทนัการิเดัินัทางไปติดัต่อริาชการิเอง ณ ห่นั่วยงานั โดัยเฉพัาะงานัที�มีปริิมาณการิขอริับบริิการิเป็นัจำนัวนัมาก 
งานัที�ต้องมีการิริอค์ิวริับบริิการิ ณ ห่นั่วยงานั งานัที�มีผู้ลทำให่้คุ์ณภิาพัชีวิตปริะชาชนัดัีข้�นั ห่ริ่อสนัับสนุันัช่วยเห่ล่อ
ให่้ภิาค์เศีริษฐกิจและสังค์มที�ปริะสบปัญห่าในัสถิ่านัการิณ์การิแพัริ่ริะบาดัของโริค์โค์วิดั-19 ฟ้�นัตัวไดั้ริวดัเริ็วและยั�งย่นั
ยิ�งข้�นั ริวมถิ่้งงานัที�ส่งผู้ลต่อการิขับเค์ล่�อนัยุทธศีาสตริ์ชาติและแผู้นัการิปฏิิริ่ปริะเทศี
 ทั�งนัี� ให่้ทุกห่นั่วยงานัปริะชาสัมพัันัธ์ E-Service ของห่นั่วยงานัอย่างต่อเนั่�อง พัริ้อมกับนัำค์วามเห่็นัของ
ปริะชาชนัห่ลังใช้บริิการิมาปริับปริุงให่้ตอบสนัองต่อปัญห่าและค์วามต้องการิของปริะชาชนัไดั้อย่างแท้จริิง ริวมทั�ง
พัิจาริณาให่้สามาริถิ่ขยายเวลาการิให่้บริิการิไดั้ตลอดั 24 ชั�วโมง 

7. สรุปค์วามหมายของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ของหน่วยงานภาค์รัฐ

 จากกฎห่มาย มาตริการิ และแนัวค์ิดัที�เกี�ยวข้องกับการิบริิการิทางอิเล็กทริอนัิกส์ของห่นั่วยงานัภิาค์รัิฐ 
สามาริถิ่สริุปไดั้ว่า “E-Service ห่มายถ้ิ่ง การิให่้บริิการิข้อม่ลห่ริ่อการิทำธุริกริริมภิาค์รัิฐผู้่านัเค์ริ่อข่ายอินัเทอริ์เนั็ต 
เพั่�อช่วยอำนัวยค์วามสะดัวกให่้แก่ผู้่้ขอริับบริิการิ โดัยผู้่้ขอริับบริิการิไม่ต้องเดัินัทางมาติดัต่อ ณ ห่นั่วยงานัอีก”

8 สำนัักงานัค์ณะกริริมการิพััฒนัาริะบบริาชการิ, แนัวทางการิยกริะดัับปริะสิทธิภิาพัการิบริิการิภิาค์รัิฐ, ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 17 ธันัวาค์ม, 2565,  
 https://www.opdc.go.th/content/NjQ1MA
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ส่วนท่� 3

แนวทางการพััฒนาบริการสาธารณะขององค์์กรปกค์รองส่วนท้องถิ่ิ�น 
ส่่ E-Service
 
 E-Service ค์อ่ การใหบ้รกิารขอ้มล่หร่อการทำธรุกรรมภาค์รฐัผู้า่นเค์ร่อขา่ยอนิเทอรเ์น็ติ เพั่�อชว่ยอำนวย
ค์วามสะดัวกให้แก่ผู้่ข้อรบับริการ โดัยผู้่้ขอรบับรกิารไม่ต้ิองเดิันทางมาติดิัต่ิอ ณ หน่วยงานอก่ เนั่�องจากองค์์กริปกค์ริอง
ส่วนัท้องถิ่ิ�นัเป็นัห่นั่วยงานัห่ลักในัการิจัดัทำบริิการิสาธาริณะและกิจกริริมสาธาริณะเพั่�อปริะโยชนั์ของปริะชาชนัในั
ท้องถิ่ิ�นั สำนัักงานั ป.ป.ช. จ้งไดั้พัิจาริณาจัดัทำแนัวทางการิพััฒนัาบริิการิสาธาริณะขององค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นั 
ส่่ E-Service โดัยพิัจาริณาจากอำนัาจห่นั้าที�ขององค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิิ่�นัแต่ละปริะเภิท ไดั้แก่ องค์์การิบริิห่าริ
ส่วนัจังห่วัดั เทศีบาล และองค์์การิบริิห่าริส่วนัตำบล เพั่�อพััฒนัาการิบริิการิสาธาริณะแก่ปริะชาชนัในัริะดัับพั่�นัฐานัของ
องค์์กริปกค์ริองส่วนัท้องถิ่ิ�นัไปส่่ E-Service เพั่�อยกริะดัับค์ุณธริริมและค์วามโปริ่งใส ดัังนัี�

1. แนวทางการพััฒนา E-Service สำหรับองค์์การบริหารส่วนจัังหวัดั

 องค์์การิบริิห่าริส่วนัจังห่วัดัค์วริพัิจาริณาให่้มี E-Service ในัการิให่้บริิการิ/ภิาริกิจ ดัังนัี�
 

 การบริการ/ภารกิจั ข้อแนะน�า ติัวอย่าง
 ขององค์์การบริหารส่วนจัังหวัดั การพััฒนา E-Service E-Service

1. การจััดัเก็บรายไดั้ เช่น ภาษ่  - ริะบบจัดัเก็บภิาษีริายไดั้ออนัไลนั์
 ค์่าธรรมเน่ยม เป็นติ้น   - ริะบบย่�นัช�าริะภิาษีและค์่าธริริมเนัียม 
    ออนัไลนั์
   - ริะบบช�าริะภิาษีออนัไลนั์

2. การบรรเทาสาธารณภัย/  - ริะบบย่�นัค์�าร้ิองขอรัิบการิสนัับสนุันันั��า 
 การสนับสนุนน��าเพั่�อบริโภค์   เพั่�อบริิโภิค์อุปโภิค์ออนัไลนั์
 อุปโภค์  -  ริะบบย่�นัค์�าริ้องบริริเทาสาธาริณภิัย 
    ออนัไลนั์

3. การบริการก�าจััดัขยะม่ลฝอย   -  ริะบบย่�นัแบบค์�าริ้องขอริับบริิการิ 
    ก�าจัดัขยะม่ลฝ่อยติดัเช่�อออนัไลนั์
   - ริะบบย่�นัแบบค์�าริ้องขอริับบริิการิ  
    ก�าจัดัม่ลฝ่อยในัสถิ่านัที�ก�าจัดัม่ลฝ่อย 
    ขององค์์การิบริิห่าริส่วนัจังห่วดััออนัไลน์ั

4. การบริการสุขาเค์ล่�อนท่�  -  ริะบบย่�นัค์�าริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอ 
    บริิการิสุขาเค์ล่�อนัที�

5. การใช้สถิ่านท่�ราชการ เช่น  -  ริะบบการิจองห่้องปริะชุมออนัไลนั์ 
 สนามก่ฬา ห้องประชุม   -  ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอใช้ 
 เป็นติ้น   สนัามกีฬา

-  จัดัท�าเป็นัริะบบย่�นัค์�าริ้อง 
 ออนัไลนั์เพั่�อขอริับบริิการิ 
 บนัห่นั้าเว็บไซต์ของห่นั่วยงานั  
 ห่ริ่อ

- จัดัท�าเป็นัริะบบย่�นัค์�าริ้อง 
 ออนัไลนั์เพั่�อขอริับบริิการิ  
 ผู้่านั Google Form ห่ริ่อ

- จัดัท�าเป็นั Application   
 ส�าห่ริบัการิให้่บริกิาริด้ัานัต่าง ๆ
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 การบริการ/ภารกิจั ข้อแนะน�า ติัวอย่าง
 ขององค์์การบริหารส่วนจัังหวัดั การพััฒนา E-Service E-Service

6. บริการยานพัาหนะ/เค์ร่�อง  -  ริะบบย่�นัค์�าริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ 
 จัักรกล/วัสดัุอุปกรณ์ติ่างๆ    บริิการิเค์ริ่�องจักริกล

7. การติรวจัสอบการใช้ประโยชน์  - ริะบบย่�นัค์�าริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอให่้ 
 ท่�ดัินในเขติผู้ังเม่องรวม   ตริวจสอบการิใช้ปริะโยชนั์ที�ดัินั 
    ในัเขตผู้ังเม่องริวม

8. การบริการข้อม่ลข่าวสาร  -  ริะบบย่�นัค์�าริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอ  
 ของทางราชการ   ข้อม่ลข่าวสาริของทางริาชการิ

ติัวอย่าง E-Service ขององค์์การบริหารส่วนจัังหวัดั

การจััดัท�าเป็นระบบย่�นค์�าร้องออนไลน์เพั่�อขอรับบริการบนหน้าเว็บไซติ์ของหน่วยงาน

ติัวอย่างท่� 1 : ระบบจััดัเก็บภาษ่รายไดั้ออนไลน์ ขององค์์การบริหารส่วนจัังหวัดัเช่ยงราย9 

9 องค์์การิบริิห่าริส่วนัจงัห่วดััเชยีงริาย, การิบริกิาริปริะชาชนั : E-Service, สบ่ค้์นัเม่�อวนััที� 22 ธนััวาค์ม 2565, http://www.chiangraipao.go.th/  
 e-service.html

12



ติัวอย่างท่� 2 : ระบบย่�นชำระภาษ่ออนไลน์ ขององค์์การบริหารส่วนจัังหวัดักาญจันบุร่10

ติัวอย่างท่� 3 : ระบบย่�นแบบฟอร์มออนไลน์เพั่�อขอรับบริการขององค์์การบริหารส่วนจัังหวัดันนทบุร่11

10 องค์์การิบริิห่าริส่วนัจังห่วัดักาญจนับุริี, ริะบบย่�นัชำริะภิาษี, ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 22 ธันัวาค์ม 2565, http://www.kanpao.go.th/index.php
11 องค์์การิบริิห่าริส่วนัจังห่วัดันันัทบุริี,E-Service, ส่บค์้นัเม่�อวันัที�13 ธันัวาค์ม 2565, https://eservice.nont-pro.go.th/public/oss/data/ 
 listgeneral/menu/1383
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ติัวอย่างท่� 4 : บริการย่�นแบบค์ำร้องสาธารณภัยออนไลน์ ขององค์์การบริหารส่วนจัังหวัดัชุมพัร12

12 องค์์การิบริหิ่าริส่วนัจงัห่วดััชมุพัริ, บริกิาริย่�นัแบบค์ำร้ิองสาธาริณภิยัออนัไลน์ั, สบ่ค้์นัเม่�อวนััที� 14 ธนััวาค์ม 2565, https://www.chppao.go.th/ 
 form_report
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 จััดัท�าเป็นระบบย่�นค์�าร้องออนไลน์เพั่�อขอรับบริการทางเว็บไซติ์ของหน่วยงาน ผู้่าน Google Form

ติัวอย่างท่� 5 : ย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับการสนับสนุนเค์ร่�องจัักรกล องค์์การบริหารส่วนจัังหวัดักาญจันบุร่ 13

13 องค์์การิบริหิ่าริส่วนัจงัห่วดัักาญจนับรุิ,ี ค์ำร้ิองขอริบัการิสนับัสนันุัเค์ริ่�องจกัริกล,สบ่ค้์นัเม่�อวนััที� 22 ธนััวาค์ม 2565, https://docs.google.com/ 
 forms/d/e/1FAIpQLSfYqPzSKzoKlk_8Qzk0BJn9aVPM0JQw_ik8iq5wlZQ0if4wwg/viewform
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ติัวอย่างท่� 6 : บริการ E-Service ขององค์์การบริหารส่วนจัังหวัดัฉะเชิงเทรา14

  ติัวอย่างการย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับการสนับสนุนน�ำเพั่�อการอุปโภค์

14 องค์์การิบริิห่าริส่วนัจังห่วัดัฉะเชิงเทริา, E-Service, ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 23 ธันัวาค์ม 2565, https://www.cpao.go.th/e-service.html 
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  ติัวอย่างการย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอข้อม่ลข่าวสาร
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  ติัวอย่างการย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอใช้สนามก่ฬา

19



2. แนวทางการพััฒนา E-Service สำหรับเทศบาล

 เทศีบาลค์วริพัิจาริณาให่้มี E-Service ในัการิให่้บริิการิ/ภิาริกิจ ดัังนัี�

การบริการ/ภารกิจั
ของเทศบาล

ข้อแนะนำ
การพััฒนา E-Service

ติัวอย่าง
E-Service

1. การจััดัเก็บรายไดั้ เช่น ภาษ่ 
ค์่าธรรมเน่ยม เป็นติ้น

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องเพั่�อ
ขอริับบริิการิออนัไลนั์บนัห่นั้า
เว็บไซต์ของห่นั่วยงานั ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง
ออนัไลนั์เพั่�อขอริับบริิการิของ
เทศีบาล ผู้่านั Google Form 
ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นั Application 
สำห่ริับการิให่้บริิการิดั้านัต่าง ๆ

- ริะบบจัดัเก็บริายไดั้ออนัไลนั์
- ริะบบย่�นัชำริะภิาษีและค์่าธริริมเนัียม

ออนัไลนั์
- ริะบบชำริะภิาษีออนัไลนั์
- ริะบบชำริะค์่าธริริมเนัียมขยะ

ออนัไลนั์
- ริะบบชำริะค่์าธริริมเนัยีมบำบดัันั�ำเสยี

ออนัไลนั์

2. การอนุญาติก่อสร้าง - ริะบบขออนัุญาตก่อสริ้างออนัไลนั์
- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอ

อนัุญาตก่อสริ้าง

3. การจัดัทะเบ่ยนพัาณิชย์ - ริะบบจดัทะเบียนัพัาณิชย์ออนัไลนั์
- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อจดั

ทะเบียนัพัาณิชย์

4. การจัดัทะเบ่ยนกิจัการท่�เป็น
อันติราย

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อจดั
ทะเบียนักิจการิที�เป็นัอันัตริาย

5. การจั่ายเบ่�ยยังช่พัผู้่้ส่งอายุ - ริะบบลงทะเบียนัริับเบี�ยยังชีพัผู้่้ส่ง
อายุออนัไลนั์

- แจ้งเปลี�ยนับัญชีธนัาค์าริริับเบี�ยยังชีพั
ผู้่้ส่งอายุออนัไลนั์ 

- แจ้งเสียชีวิตผู้่้ริับเบี�ยยังชีพัผู้่้ส่งอายุ
ออนัไลนั์

6. การจั่ายเบ่�ยยังช่พัผู้่้พัิการ - ลงทะเบียนัริับเบี�ยยังชีพัผู้่้พัิการิ
ออนัไลนั์

- แจ้งเปลี�ยนับัญชีธนัาค์าริริับเบี�ยยังชีพั
ผู้่้พัิการิออนัไลนั์

- แจ้งเสียชีวิตผู้่้ริับเบี�ยยังชีพัผู้่้พัิการิ
ออนัไลนั์

7. การจ่ัายเงนิอดุัหนนุเดัก็แรกเกดิั - ลงทะเบียนัริับเงินัอุดัห่นัุนัเดั็ก     
แริกเกิดัออนัไลนั์
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การบริการ/ภารกิจั
ของเทศบาล

ข้อแนะนำ
การพััฒนา E-Service

ติัวอย่าง
E-Service

8. การบริการประชาชนดั้าน
สาธารณภัย เช่น ติิดัติั�งถิ่ังดัับ
เพัลิงเค์ม่ สนับสนุนน�ำอุปโภค์
บริโภค์ เป็นติ้น

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องเพั่�อ
ขอริับบริิการิออนัไลนั์บนัห่นั้า
เว็บไซต์ของห่นั่วยงานั ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง
ออนัไลนั์เพั่�อขอริับบริิการิของ
เทศีบาล ผู้่านั Google Form 
ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นั Application 
สำห่ริับการิให่้บริิการิดั้านัต่าง ๆ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิปริะชาชนัดั้านัสาธาริณภิัย

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอ
ห่นัังส่อริับริองกริณีผู้่้ปริะสบภิัย

9. การเกบ็มล่ฝอยประเภทวัสดัุ
ก่อสร้าง/กิ�งไม้/ขยะชิ�นใหญ่

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
การิบริิการิเก็บม่ลฝ่อยปริะเภิทวัสดัุ
ก่อสริ้าง/กิ�งไม้

10. บริการจััดัเก็บขยะ - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิจัดัเก็บขยะ

11. บริการถิ่ังขยะ - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิจัดัห่าถิ่ังขยะ

12. บริการดั่ดัสิ�งปฏิิก่ล - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิดั่ดัสิ�งปฏิิก่ลออนัไลนั์

13. บริการรถิ่สุขาเค์ล่�อนท่� - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิริถิ่สุขาเค์ล่�อนัที�

14. ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
- ไฟฟ้าสาธารณะดัับ สาย

ไฟชำรุดัอาจัเกิดัอันติราย
- เปล่�ยนหลอดัไฟ โค์มไฟ

สาธารณะ
- ติ้นไม้ กิ�งไม้ละสายไฟอาจั

เกิดัอันติราย
- ขยายเขติไฟฟ้าสาธารณะ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิซ่อมบำริุงไฟฟ้าสาธาริณะ

15. ติัดั/แติ่งกิ�งติ้นไม้ ติ้นไม้โค์่น
ล้มในท่�สาธารณะ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อตัดั/แต่ง
กิ�งต้นัไม้ ต้นัไม้โค์่นัล้มในัที�สาธาริณะ

16. จัับง่/สัติว์ม่พัิษ - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อจับง่/
สัตว์มีพัิษ

17. จัับสุนัขจัรจััดั - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อจับสุนััข
จริจัดั

18. ฉ่ดัวัค์ซ่นสุนัขและแมว - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิฉีค์วัค์ซีนัสุนััขและแมว

19. อนุญาติติิดัติั�งป้ายโฆษณา - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอติดัตั�ง
ป้ายโฆษณา
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การบริการ/ภารกิจั
ของเทศบาล

ข้อแนะนำ
การพััฒนา E-Service

ติัวอย่าง
E-Service

20. อนุญาติติิดัติั�งป้ายจัราจัร/
ป้ายช่�อซอยหร่อถิ่นน

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องเพั่�อ
ขอริับบริิการิออนัไลนั์บนัห่นั้า
เว็บไซต์ของห่นั่วยงานั ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง
ออนัไลนั์เพั่�อขอริับบริิการิของ
เทศีบาล ผู้่านั Google Form 
ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นั Application 
สำห่ริับการิให่้บริิการิดั้านัต่าง ๆ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอติดัตั�ง
ป้ายจริาจริ/ป้ายช่�อซอยห่ริ่อถิ่นันั

21. การบรกิารลก่ระนาดั สัญญาณ
ไฟจัราจัร ระบบงานจัราจัร

- ริะบบย่�นัค์ำร้ิองออนัไลน์ัเพั่�อขอบริกิาริ
ล่กริะนัาดั สัญญาณไฟจริาจริ ริะบบ
งานัจริาจริ

22. การจััดัการค์ุณภาพัอากาศ
และเส่ยง

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอให่้
จัดัการิค์ุณภิาพัอากาศีและเสียง

23. การจััดัการค์ุณภาพัน�ำ/บำบัดั
น�ำเส่ย

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิบำบัดันั�ำเสีย

24. การลอกท่อระบายน�ำ/ลอกค์่
ระบายน�ำ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิลอกท่อริะบายนั�ำ/ลอกค์่
ริะบายนั�ำ

25. การบริการยานพัาหนะติ่าง ๆ - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอ
อนัุญาตใช้ยานัพัาห่นัะ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอใช้
บริิการิริถิ่บริริทุกนั�ำ/ริถิ่ดัับเพัลิง

26. การบริการกระสอบทราย - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิกริะสอบทริาย

27. การบริการอุปกรณ์การ
แพัทย์/รถิ่พัยาบาลส่งติ่อ    
ผู้่้ป่วยฉุกเฉิน

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอย่ม
อุปกริณ์การิแพัทย์/ริถิ่พัยาบาลส่งต่อ
ผู้่้ป่วยฉุกเฉินั

28. การใช้สถิ่านท่�ราชการ เช่น 
สนามก่ฬา ห้องประชุม 
เป็นติ้น

- ริะบบการิจองห่้องปริะชุมออนัไลนั์
- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอใช้

สถิ่านัที�ของเทศีบาล

29. การบริการดั้านวัสดัุ/อุปกรณ์
ติ่าง ๆ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอใช้
วัสดัุ/อุปกริณ์

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอย่ม
วัสดัุ/อุปกริณ์

30. การบรกิารข้อมล่ข่าวสารของ
ทางราชการ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์ขอริับบริิการิ
ข้อม่ลข่าวสาริของทางริาชการิ
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15  เทศีบาลนัค์รินันัทบุริี,ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 24 ธันัวาค์ม 2565, https://nakornnont.go.th/frontpage

ติัวอย่าง E-Service ของเทศบาล
 

การจััดัทำเป็นระบบย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับบริการบนหน้าเว็บไซติ์ของหน่วยงาน

ติัวอย่างท่� 7 : E-Service ของเทศบาลนค์รนนทบุร่15

 

 E-Service เก่�ยวกับการจั่ายเบ่�ยยังช่พัผู้่้ส่งอายุ
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ติัวอย่างท่� 8 : บริการรับแจั้งเร่�องสำหรับประชาชนผู้่านระบบ Internet เทศบาลนค์รปากเกร็ดั16 จัังหวัดันนทบุร่

 ขั�นติอนท่� 1 ระบุข้อม่ลผู้่้แจั้ง
 

 ขั�นติอนท่� 2 ระบุเร่�องแจั้ง

   
 
 
 ขั�นติอนท่� 3 ระบุสถิ่านท่�แจั้ง

16  เทศีบาลนัค์รินันัทบุริี,ติดัต่อเทศีบาล, ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 24 ธันัวาค์ม 2565, http://pakkred.thaiclouderp.com/CCM_WEB_BUSINESS/ 
 FirstLineWebAction.do?compCode=3&flax=1
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 ขั�นติอนท่� 4 เอกสารแนบ
 

 ขั�นติอนท่� 5 ย่นยันข้อม่ล
 

 ม่ระบบติิดัติามเร่�องท่�แจั้งขอรับบริการผู้่านระบบ Internet
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ติัวอย่างท่� 9 : ศ่นย์บริการประชาชน ONE STOP SERVICE เทศบาลติำบลหนองหอย จัังหวัดัเช่ยงใหม่17

ประชาชนสามารถิ่เข้าถิ่ึงการบริการไดั้ทางเว็บไซติ์ของหน่วยงาน 
ประชาชนไม่ติ้องเดัินทางมาท่�หน่วยงาน 
ประชาชนแจ้ังค์ำร้องผู่้านระบบออนไลน์ ได้ัติลอดั 24 ชั�วโมง ทั�งน่� เทศบาลติำบลหนองหอย ได้ัจัดััทำค์ำร้องแบ่ง
ติามค์วามรับผิู้ดัชอบของหน่วยงานภายใน ได้ัแก่ สำนักปลัดั กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ�งแวดัล้อม และกองค์ลัง 

 แจั้งค์ำร้องสำนักปลัดั

 

 แจั้งค์ำร้องกองช่าง

 

17 เทศีบาลตำบลห่นัองห่อย อำเภิอเม่อง จังห่วัดัเชียงให่ม่, ศี่นัย์บริิการิปริะชาชนั ONE STOP SERVICE, ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 24 ธันัวาค์ม 2565, 
 https://local.egov.go.th/nh/oss/
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 แจั้งค์ำร้องกองสาธารณสุขและสิ�งแวดัล้อม

 

 แจั้งค์ำร้องกองค์ลัง
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 ติัวอย่างแบบย่�นค์ำร้องออนไลน์

 

 ม่ระบบติรวจัสอบผู้ลการดัำเนินการ
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ติัวอย่างท่� 10 : ระบบย่�นแบบก่อสร้าง ของเทศบาลเม่องค์อหงส์ จัังหวัดัสงขลา18 

 

 ระบบย่�นแบบก่อสร้าง

 

 ระบบค์้นหาและติิดัติามการย่�นแบบก่อสร้าง
 

18 เทศีบาลเมอ่งค์อห่งส์, ริะบบย่�นัแบบก่อสร้ิางเทศีบาลเมอ่งค์อห่งส์, สบ่ค้์นัเม่�อวนััที� 9 ธนััวาค์ม 2565, http://edoc-khohong.psu.ac.th:8080/ 
Login.aspx 
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จััดัทำเป็นระบบย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับบริการทางเว็บไซติ์ของหน่วยงาน ผู้่าน Google Form

ติัวอย่างท่� 11 : จัดัทะเบ่ยนพัาณิชย์ของเทศบาลนค์รขอนแก่น19

 
 

 ติัวอย่างการย่�นแบบฟอร์มออนไลน์เพั่�อจัดัทะเบ่ยนพัาณิชย์
 
 
 

19 เทศีบาลนัค์ริขอนัแก่นั,จดัทะเบียนัพัาณิชย์เทศีบาลนัค์ริขอนัแก่นั,ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 21 ธันัวาค์ม 2565, https://dbdkkmuni.info/
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การิย่�นัแบบฟอริ์มออนัไลนั์เพั่�อจดัทะเบียนัพัาณิชย์ (ต่อ)
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การิย่�นัแบบฟอริ์มออนัไลนั์เพั่�อจดัทะเบียนัพัาณิชย์ (ต่อ)
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3. แนวทางการพััฒนา E-Service สำหรับองค์์การบริหารส่วนติำบล

 องค์์การิบริิห่าริส่วนัตำบลค์วริพัิจาริณาให่้มี E-Service ในัการิให่้บริิการิ/ภิาริกิจ ดัังนัี�

การบริการ/ภารกิจั
ของเทศบาล

ข้อแนะนำ
การพััฒนา E-Service

ติัวอย่าง
E-Service

1. การจัดััเกบ็รายได้ั เช่น ภาษ่ 
ค่์าธรรมเน่ยม เป็นต้ิน

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง 
เพั่�อขอริับบริิการิออนัไลนั์  
บนัห่นั้าเว็บไซต์ของห่นั่วยงานั 
ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง
ออนัไลนั์เพั่�อขอริับบริิการิ 
ขององค์์การิบริิห่าริส่วนัตำบล 
ผู้่านั Google Form ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นั Application 
สำห่รัิบการิให้่บริกิาริด้ัานัต่าง ๆ

- ริะบบจัดัเก็บริายไดั้ออนัไลนั์
- ริะบบย่�นัชำริะภิาษีและค์่า

ธริริมเนัียมออนัไลนั์
- ริะบบชำริะภิาษีออนัไลนั์
- ริะบบชำริะค์่าธริริมเนัียมขยะ

ออนัไลนั์
- ริะบบชำริะค์่าธริริมเนัียมบำบัดั   

นั�ำเสียออนัไลนั์

2. การอนญุาติก่อสร้าง - ริะบบขออนัุญาตก่อสริ้างออนัไลนั์
- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอ

อนัุญาตก่อสริ้าง

3. การจัดัทะเบ่ยนพัาณิชย์ - ริะบบจดัทะเบียนัพัาณิชย์ออนัไลนั์
- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อจดั

ทะเบียนัพัาณิชย์

4. การจัดัทะเบ่ยนกิจัการท่�เป็น
อันติราย

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อจดั
ทะเบียนักิจการิที�เป็นัอันัตริาย

5. การจั่ายเบ่�ยยังช่พัผู้่้ส่งอายุ - ริะบบลงทะเบียนัริับเบี�ยยังชีพัผู้่้ส่ง
อายุออนัไลนั์

- แจ้งเปลี�ยนับัญชีธนัาค์าริริับเบี�ย
ยังชีพัผู้่้ส่งอายุออนัไลนั์ 

- แจ้งเสียชีวิตผู้่้ริับเบี�ยยังชีพัผู้่้ส่งอายุ
ออนัไลนั์

6. การจั่ายเบ่�ยยังช่พัผู้่้พัิการ - ลงทะเบียนัริับเบี�ยยังชีพัผู้่้พัิการิ
ออนัไลนั์

- แจ้งเปลี�ยนับัญชีธนัาค์าริริับเบี�ย
ยังชีพัผู้่้พัิการิออนัไลนั์

- แจ้งเสียชีวิตผู้่้ริับเบี�ยยังชีพัผู้่้พัิการิ
ออนัไลนั์

7. การจั่ายเงินอุดัหนุนเดั็ก   
แรกเกิดั

- ลงทะเบียนัริับเงินัอุดัห่นัุนัเดั็ก   
แริกเกิดัออนัไลนั์
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การบริการ/ภารกิจั
ของเทศบาล

ข้อแนะนำ
การพััฒนา E-Service

ติัวอย่าง
E-Service

8. การบริการประชาชนดั้าน
สาธารณภัย เช่น ติิดัติั�งถิ่ังดัับ
เพัลิงเค์ม่ สนับสนุนน�ำ
อุปโภค์บริโภค์ เป็นติ้น

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง 
เพั่�อขอริับบริิการิออนัไลนั์  
บนัห่นั้าเว็บไซต์ของห่นั่วยงานั 
ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง
ออนัไลนั์เพั่�อขอริับบริิการิ 
ขององค์์การิบริิห่าริส่วนัตำบล 
ผู้่านั Google Form ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นั Application 
สำห่รัิบการิให้่บริกิาริด้ัานัต่าง ๆ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิปริะชาชนัดั้านัสาธาริณภิัย

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอ
ห่นัังส่อริับริองกริณีผู้่้ปริะสบภิัย

9. การเก็บม่ลฝอยประเภทวัสดัุ
ก่อสร้าง/กิ�งไม้/ขยะชิ�นใหญ่

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
การิบริิการิเก็บม่ลฝ่อยปริะเภิทวัสดัุ
ก่อสริ้าง/กิ�งไม้

10. บริการจััดัเก็บขยะ - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิจัดัเก็บขยะ

11. บริการถิ่ังขยะ - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิจัดัห่าถิ่ังขยะ

12. บริการดั่ดัสิ�งปฏิิก่ล - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิดั่ดัสิ�งปฏิิก่ลออนัไลนั์

13. บริการรถิ่สุขาเค์ล่�อนท่� - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิริถิ่สุขาเค์ล่�อนัที�

14. ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
- ไฟฟ้าสาธารณะดัับ สาย

ไฟชำรุดัอาจัเกิดัอันติราย
- เปล่�ยนหลอดัไฟ โค์มไฟ

สาธารณะ
- ติ้นไม้ กิ�งไม้ละสายไฟ

อาจัเกิดัอันติราย
- ขยายเขติไฟฟ้าสาธารณะ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิซ่อมบำริุงไฟฟ้าสาธาริณะ

15. ติัดั/แติ่งกิ�งติ้นไม้ ติ้นไม้โค์่น
ล้มในท่�สาธารณะ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อตัดั/
แต่งกิ�งต้นัไม้ ต้นัไม้โค์่นัล้มในัที�
สาธาริณะ

16. จัับง่/สัติว์ม่พัิษ - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อจับง่/
สัตว์มีพัิษ

17. จัับสุนัขจัรจััดั - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อจับ
สุนััขจริจัดั

18. ฉ่ดัวัค์ซ่นสุนัขและแมว - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิฉีค์วัค์ซีนัสุนััขและแมว

19. อนุญาติติิดัติั�งป้ายโฆษณา - ริะบบย่�นัค์ำร้ิองออนัไลน์ัเพั่�อขอตดิัตั�ง
ป้ายโฆษณา
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การบริการ/ภารกิจั
ของเทศบาล

ข้อแนะนำ
การพััฒนา E-Service

ติัวอย่าง
E-Service

20. อนุญาติติิดัติั�งป้ายจัราจัร/
ป้ายช่�อซอยหร่อถิ่นน

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง 
เพั่�อขอริับบริิการิออนัไลนั์  
บนัห่นั้าเว็บไซต์ของห่นั่วยงานั 
ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้อง
ออนัไลนั์เพั่�อขอริับบริิการิ 
ขององค์์การิบริิห่าริส่วนัตำบล 
ผู้่านั Google Form ห่ริ่อ

- จัดัทำเป็นั Application 
สำห่รัิบการิให้่บริกิาริด้ัานัต่าง ๆ

- ริะบบย่�นัค์ำร้ิองออนัไลน์ัเพั่�อขอติดัตั�ง
ป้ายจริาจริ/ป้ายช่�อซอยห่ริ่อถิ่นันั

21. การบรกิารลก่ระนาดั 
สญัญาณไฟจัราจัร ระบบ
งานจัราจัร

- ริะบบย่�นัค์ำร้ิองออนัไลน์ัเพั่�อขอบริกิาริ
ล่กริะนัาดั สัญญาณไฟจริาจริ  
ริะบบงานัจริาจริ

22. การจััดัการค์ุณภาพัอากาศ
และเส่ยง

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอให่้
จัดัการิค์ุณภิาพัอากาศีและเสียง

23. การจััดัการค์ุณภาพัน�ำ/
บำบัดัน�ำเส่ย

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิบำบัดันั�ำเสีย

24. การลอกท่อระบายน�ำ/ลอก
ค์่ระบายน�ำ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิลอกท่อริะบายนั�ำ/ลอกค์่
ริะบายนั�ำ

25. การบริการยานพัาหนะต่ิาง ๆ - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอ
อนัุญาตใช้ยานัพัาห่นัะ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอใช้
บริิการิริถิ่บริริทุกนั�ำ/ริถิ่ดัับเพัลิง

26. การบริการกระสอบทราย - ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิกริะสอบทริาย

27. การบริการอุปกรณ์การ
แพัทย์/รถิ่พัยาบาลส่งติ่อ   
ผู้่้ป่วยฉุกเฉิน

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอย่ม
อุปกริณ์การิแพัทย์/ริถิ่พัยาบาล   
ส่งต่อผู้่้ป่วยฉุกเฉินั

28. การใช้สถิ่านท่�ราชการ เช่น 
สนามก่ฬา ห้องประชุม 
เป็นติ้น

- ริะบบการิจองห่้องปริะชุมออนัไลนั์
- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอใช้

สถิ่านัที�ของเทศีบาล

29. การบริการดั้านวัสดัุ/
อุปกรณ์ติ่าง ๆ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอใช้
วัสดัุ/อุปกริณ์

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอย่ม
วัสดัุ/อุปกริณ์

30. การบรกิารข้อมล่ข่าวสารของ
ทางราชการ

- ริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์ขอริับ
บริิการิข้อม่ลข่าวสาริของทาง
ริาชการิ
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ติัวอย่าง E-Service ขององค์์การบริหารส่วนติำบล

การย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับบริการติ่าง ๆ ของหน่วยงาน ผู้่านทางแอปพัลิเค์ชันไลน์

ติัวอย่างท่� 12 : Pangmu E-Smart Service ขององค์์การบริหารส่วนติำบลปางหม่ จัังหวัดัแม่ฮ่่องสอน20 

 Pangmu E-Smart Service ขององค์์การิบริิห่าริส่วนัต�าบลปางห่ม่ มีริ่ปแบบ ดัังนัี�
 เป็นระบบการให้บริการเบ็ดัเสร็จั ณ จัุดัเดั่ยว โดัยการย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับบริการติ่าง ๆ  ของหน่วยงาน 
ผู้่านทางแอปพัลิเค์ชันไลน์ 
 ประชาชนไม่ติ้องเดัินทางมาท่�หน่วยงาน ดัังน่� 
 ประชาชนสามารถิ่ขอรับบริการติ่าง ๆ  ของหน่วยงาน โดัยใช้โทรศัพัท์สแกน QR CODE เพั่�อเข้าส่่การให้บริการ
ทางแอปพัลิเค์ชันไลน์ “E-Smart Service PM” โดัยม่เมน่การให้บริการ ดัังน่� 
 - การขออนุญาติ/จัดัทะเบ่ยน ได้ัแก่ ขอเลขที�บ้านั ขออนุัญาตก่อสร้ิาง จดัทะเบียนัพัาณชิย์ จดัทะเบียนักิจการิ
ที�เป็นัอันัตริาย
 - บริการสาธารณะ ไดั้แก่ ขอค์วามอนัุเค์ริาะห่์นั�ำ ขอค์วามอนุัเค์ริาะห่์ด่ัดัสิ�งปฏิิก่ล ฉีดัวัค์ซีนัห่มาแมว 
ตัดักิ�งไม้สาธาริณะ ซ่อมไฟสาธาริณะ
 - ชำระภาษ่/ชำระค์่าขยะ
 - ลงทะเบย่น/ติรวจัสอบสิทธิ� ได้ัแก่ ลงทะเบยีนัเด็ักแริกเกดิั ลงทะเบยีนัผู้่ส้ง่อาย ุลงทะเบยีนัผู้่พ้ักิาริ ตริวจสอบ
สิทธิ�ผู้่้ส่งอายุ ตริวจสอบสิทธิ�ผู้่้พัิการิ ลงทะเบียนัเกษตริตำบล ตริวจสอบริายช่�อเกษตริกริริม ตริวจสอบสถิ่านัะเดั็ก
 - ฉุกเฉิน/ร้องเร่ยน
 - บริการอ่�น ๆ

20  องค์์การิบริิห่าริส่วนัตำบลปางห่ม่, E-Smart Service, ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 21 ธันัวาค์ม 2565, http://pangmu.go.th/index.php
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 ติัวอย่างแบบค์ำร้องขอเพั่�อขอรับบริการ
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การจััดัทำเป็นระบบย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับบริการบนหน้าเว็บไซติ์ของหน่วยงาน

ติัวอย่างท่� 13 : Smart Bannoi ขององค์์การบริหารส่วนติำบลบ้านน้อยซุ้มข่�เหล็ก จัังหวัดัพัิษณุโลก21 

ประชาชนสามารถิ่เข้าถิ่ึงการบริการไดั้ทางเว็บไซติ์ของหน่วยงาน โดัยไม่ติ้องเดัินทางมาท่�หน่วยงาน

 
ประชาชนแจ้ังค์ำร้องสะดัวกผู่้านระบบออนไลน์ ได้ัติลอดั 24 ชั�วโมง โดัยได้ัจัดััทำค์ำร้องแบ่งติามค์วามรบัผิู้ดัชอบ
ของหน่วยงานภายใน ไดั้แก่ สำนักปลัดั กองช่าง และกองค์ลัง

 แจั้งค์ำร้องสำนักปลัดั
 

21 องค์์การิบริิห่าริส่วนัตำบลบ้านัน้ัอยซุ้มขี�เห่ลก็, Smart Bannoi, สบ่ค้์นัเม่�อวนััที� 21 ธนััวาค์ม 2565,  http://www.oservicethai.com/bannoi/ 
index.php
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 แจั้งค์ำร้องกองช่าง
 

 แจั้งค์ำร้องกองค์ลัง
 

 สามารถิ่ติรวจัสอบผู้ลการดัำเนินการไดั้ติลอดั 24 ชั�วโมง
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 ติัวอย่างแบบค์ำร้องออนไลน์ 
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จััดัทำเป็นระบบย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับบริการทางเว็บไซติ์ของหน่วยงาน ผู้่าน Google Form

ติัวอย่างท่� 14 : E-Service ขององค์์การบริหารส่วนติำบลป่าหุ่ง จัังหวัดัเช่ยงราย22

 

 ติัวอย่างแบบฟอร์มแจั้งขอรับบริการออนไลน์
 

22 องค์์การิบริิห่าริส่วนัตำบลป่าหุ่่ง, E-Service, ส่บค์้นัเม่�อวันัที� 21 ธันัวาค์ม 2565, https://pahung.go.th/e-service.php
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ตัวอย่างแบบฟอริ์มแจ้งขอริับบริิการิออนัไลนั์ (ต่อ)
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ช่องทางการศึกษารายละเอ่ยดัติัวอย่าง E-Service ขององค์์กรปกค์รองส่วนท้องถิ่ิ�น

ติัวอย่าง E-Service ร่ปแบบ E-Service QR CODE

ติัวอย่างท่� 1 : 
ระบบจััดัเก็บภาษ่รายไดั้ออนไลน์
องค์์การบริหารส่วนจัังหวัดัเช่ยงราย

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

 

ติัวอย่างท่� 2 : 
ระบบย่�นชำระภาษ่ออนไลน์ 
องค์์การบริหารส่วนจัังหวัดักาญจันบุร่

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

ติัวอย่างท่� 3 : 
ระบบย่�นแบบฟอร์มออนไลน์เพั่�อขอรับ
บริการ
องค์์การบริหารส่วนจัังหวัดันนทบุร่

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

ติัวอย่างท่� 4 : 
บริการย่�นแบบค์ำร้องสาธารณภัยออนไลน์ 
องค์์การบริหารส่วนจัังหวัดัชุมพัร

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

ติัวอย่างท่� 5 : 
ย่�นค์ำร้องออนไลน์เพั่�อขอรับ
การสนับสนุนเค์ร่�องจัักรกล 
องค์์การบริหารส่วนจัังหวัดักาญจันบุร่

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิทางเว็บไซต์ของ
ห่นั่วยงานั ผู้่านั Google Form

ติัวอย่างท่� 6 :  
E-Service 
องค์์การบริหารส่วนจัังหวัดัฉะเชิงเทรา

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิทางเว็บไซต์ของ
ห่นั่วยงานั ผู้่านั Google Form

ติัวอย่างท่� 7 :  
E-Service (การจั่ายเบ่�ยยังช่พัผู้่้ส่งอายุ)
เทศบาลนค์รนนทบุร่

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั
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ติัวอย่าง E-Service ร่ปแบบ E-Service QR CODE

ติัวอย่างท่� 8 : 
บริการรับแจั้งเร่�องสำหรับประชาชน
ผู้่านระบบ Internet 
เทศบาลนค์รปากเกร็ดั 
จัังหวัดันนทบุร่

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

ติัวอย่างท่� 9 : 
ศ่นย์บริการประชาชน
ONE STOP SERVICE 
เทศบาลติำบลหนองหอย 
จัังหวัดัเช่ยงใหม่

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

ติัวอย่างท่� 10 : 
ระบบย่�นแบบก่อสร้าง 
เทศบาลเม่องค์อหงส์ 
จัังหวัดัสงขลา

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

ติัวอย่างท่� 11 : 
จัดัทะเบ่ยนพัาณิชย์
เทศบาลนค์รขอนแก่น

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

ติัวอย่างท่� 12 : 
Pangmu E-Smart Service 
องค์์การบริหารส่วนติำบลปางหม่
จัังหวัดัแม่ฮ่่องสอน

การิย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์เพั่�อขอริับ
บริิการิต่าง ๆ ของห่นั่วยงานั 
ผู้่านัทางแอปพัลิเค์ชันัไลนั์

ติัวอย่างท่� 13 : 
Smart Bannoi 
องค์์การบริหารส่วนติำบล
บ้านน้อยซุ้มข่�เหล็ก 
จัังหวัดัพัิษณุโลก

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิบนัห่นั้าเว็บไซต์
ของห่นั่วยงานั

ติัวอย่างท่� 14 : 
E-Service 
องค์์การบริหารส่วนติำบลป่าหุ่ง
จัังหวัดัเช่ยงราย

จัดัทำเป็นัริะบบย่�นัค์ำริ้องออนัไลนั์
เพั่�อขอริับบริิการิทางเว็บไซต์ของ
ห่นั่วยงานั ผู้่านั Google Form
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ส่วนท่� 4

ขั�นติอนการพััฒนา E-Service ขององค์์กรปกค์รองส่วนท้องถิ่ิ�น

 สำห่รัิบขั�นัตอนัการิพัฒันัา E-Service ขององค์ก์ริปกค์ริองส่วนัท้องถิ่ิ�นั แนัะนัำให้่องค์ก์ริปกค์ริองส่วนัท้องถิ่ิ�นั
พััฒนัา E-Service ตามแนัวปฏิิบัติกริะบวนัการิทางดัิจิทัลภิาค์รัิฐ – ภิาพัริวม ของสำนัักพััฒนัาริัฐบาลดัิจิทัล 
(องค์์การิมห่าชนั) โดัยไดั้มีปริะกาศีมาตริฐานัการิพััฒนัาสำนัักพััฒนัาริัฐบาลดัิจิทัล (องค์์การิมห่าชนั) ว่าดั้วยแนัวปฏิิบัติ
กริะบวนัการิทางดัิจิทลัภิาค์ริฐั – ภิาพัริวม23 ซ้�งไดัใ้ห่แ้นัวทางเบ่�องต้นัของกริะบวนัการิทางค์วามค์ิดั (Logical Process) 
ในัการิพััฒนัาริะบบสาริสนัเทศี เพั่�อตอบสนัองค์วามต้องการิของผู่้้ใช้ไดั้ โดัยริะบบอาจเริิ�มดั้วยการิพััฒนัาริะบบให่ม่ 
ห่ริ่อปริับปริุงริะบบเดัิมให่้ดัียิ�งข้�นั โดัยขั�นัตอนัการิพััฒนัาริะบบมีอย่่ดั้วยกันั 5 ริะยะ ค์่อ ริะยะที� 1 การิวางแผู้นัโค์ริงการิ 
(Project Planning Phase) ริะยะที� 2 การิวิเค์ริาะห่์ (Analysis Phase) ริะยะที� 3 การิออกแบบ (Design Phase) 
ริะยะที� 4 การินัำไปใช้ (Implementation Phase) ริะยะที� 5 การิบำริุงริักษา (Maintenance Phase) 

ระยะท่� 1 : การวางแผู้นโค์รงการ (Project Planning Phase)

 เป็นัการิริวบริวมข้อม่ลเพัิ�มเติมเพั่�อเริิ�มต้นัจัดัทำโค์ริงการิที�ไดั้ริับอนัุมัติ โดัยเริิ�มจากการิจัดัตั�งทีมงานั/
ค์ณะทำงานั เพั่�อเตริียมการิดัำเนัินังานัจากนัั�นัทีมงานั/ค์ณะทำงานัดัังกล่าวริ่วมกันัค์้นัห่า สริ้างแนัวทาง และเล่อกทาง 
ที�ดัีที�สุดัในัการินัำริะบบให่ม่มาใช้งานั เม่�อไดั้ทางเล่อกที�ดัีและเห่มาะสมที�สุดัแล้ว ทีมงานั/ค์ณะทำงานัจ้งเริิ�มวางแผู้นั
ดัำเนัินังานัโค์ริงการิ โดัยศี้กษาค์วามเป็นัไปไดั้ กำห่นัดัริะยะเวลาดัำเนัินังานัแต่ละขั�นัตอนัและกิจกริริม เพั่�อนัำเสนัอต่อ
ผู้่้บริิห่าริพัิจาริณาอนัุมัติให่้ดัำเนัินัการิในัขั�นัตอนัต่อไป ริะยะของการิวางแผู้นัโค์ริงการิ จะปริะกอบดั้วยกิจกริริมต่าง ๆ 
ดัังนัี�
 – กำห่นัดัปัญห่า
 – ศี้กษาค์วามเป็นัไปไดั้ของโค์ริงการิ
 – จัดัทำตาริางกำห่นัดัเวลาโค์ริงการิ
 – จัดัตั�งทีมงานั/ค์ณะทำงานั
 – ดัำเนัินัการิโค์ริงการิ

ระยะท่� 2 : การวิเค์ราะห์ (Analysis Phase)

 เปน็ัการิศีก้ษาขั�นัตอนัการิดัำเนิันัการิของริะบบเดิัมเพ่ั�อห่าปัญห่าที�เกิดัข้�นั ริวบริวมค์วามต้องการิในัริะบบให่ม่
จากผู้่้ใช้ริะบบแล้วนัำค์วามต้องการิเห่ล่านัั�นัมาศี้กษาและวิเค์ริาะห่์เพั่�อแก้ปัญห่าดัังกล่าว ดั้วยการิใช้แบบจำลองต่าง ๆ 
ช่วยในัการิวิเค์ริาะห่์
 เริิ�มจากทำการิศี้กษาถิ่้งขั�นัตอนัการิดัำเนัินังานัของริะบบเดัิมห่ริ่อริะบบปัจจุบันัว่าเป็นัไปอย่างไริบ้าง ปัญห่า
ที�เกดิัข้�นัค่์ออะไริ ห่ลงัจากนัั�นั จง้ริวบริวมค์วามต้องการิในัริะบบให่ม่จากผู้่ใ้ชร้ิะบบ โดัยอาจจะมีการิใชเ้ทค์นัคิ์ในัการิเก็บ
ริวบริวมข้อม่ลเช่นั การิออกแบบสอบถิ่าม การิสัมภิาษณ์ จากนัั�นันัำข้อม่ลที�ริวบริวมไดั้มาทำการิวิเค์ริาะห่์ดั้วยการิ
จำลองแบบข้อม่ลเห่ล่านัั�นั ไดั้แก่ แบบจำลองขั�นัตอนัการิทำงานัของริะบบ (Process Model) แบบจำลองข้อม่ล (Data 

23  สำนัักพััฒนัารัิฐบาลดิัจิทัล (องค์์การิมห่าชนั), ปริะกาศีมาตริฐานัการิพััฒนัาสำนัักพััฒนัารัิฐบาลดิัจิทัล (องค์์การิมห่าชนั) ที� 17/2565 เร่ิ�อง
มาตริฐานัการิพััฒนัาสำนัักพััฒนัาริัฐบาลดัิจิทัล (องค์์การิมห่าชนั) ว่าดั้วยแนัวปฏิิบัติกริะบวนัการิทางดัิจิทัลภิาค์ริัฐ – ภิาพัริวม ลงวันัที� 30 กันัยายนั 
2565, มาตริฐานัการิพััฒนัาสำนัักพััฒนัาริัฐบาลดัิจิทัล (องค์์การิมห่าชนั) ว่าดั้วยแนัวปฏิิบัติกริะบวนัการิทางดัิจิทัลภิาค์ริัฐ – ภิาพัริวม เลขที� มสพัริ 
6-2565, ห่นั้าที� 17 - 21
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Model) โดัยมกีาริใชเ้ค์ริ่�องมอ่ในัการิจำลองแบบชนัดิัต่าง ๆ  เชน่ั แผู้นัภิาพักริะแสขอ้มล่ (Data Flow Diagram) แผู้นัภิาพั
แสดังค์วามสัมพัันัธ์ริะห่ว่างข้อม่ล (Entity Relationship Diagram) เป็นัต้นั ริะยะของการิวิเค์ริาะห่์ จะปริะกอบไปดั้วย
กิจกริริมต่าง ๆ ดัังนัี�
 – วิเค์ริาะห่์ริะบบงานัปัจจุบันั
 – ริวบริวมค์วามต้องการิในัดั้านัต่าง ๆ และนัำมาสริุปเป็นัข้อกำห่นัดัที�ชัดัเจนั
 – นัำข้อกำห่นัดัมาพััฒนัาออกแบบเป็นัริะบบงานัให่ม่
 – สริ้างแบบจำลองกริะบวนัการิ ดั้วยการิวาดัแผู้นัภิาพักริะแสข้อม่ล
 – สริ้างแบบจำลองข้อม่ล ดั้วยการิวาดัอีอาริ์ไดัอะแกริม*

ระยะท่� 3 : การออกแบบ (Design Phase)

 ริะยะการิออกแบบ เป็นัการิพัจิาริณาว่าริะบบดัำเนันิัการิไปได้ัอย่างไริ ซ้�งเกี�ยวกบัยทุธวธิกีาริออกแบบที�ว่าด้ัวย
การิตัดัสินัใจว่าจะพััฒนัาริะบบให่ม่ดั้วยแนัวทางใดั นัอกจากนัี� ยังเกี�ยวข้องกับการิออกแบบสถิ่าปัตยกริริมของริะบบ
ฮาริ์ดัแวริ์ ซอฟต์แวริ์ และเค์ริ่อข่าย, การิออกแบบริายงานั ห่ริ่อการิออกแบบส่วนัติดัต่อผู้่้ใช้งานั (User Interface) 
แต่ริะยะนัี�จะมุ่งเนั้นัถิ่้งการิดัำเนิันัการิแก้ปัญห่าอย่างไริดั้วยการินัำผู้ลลัพัธ์ของแบบจำลองเชิงตริริกะที�ไดั้จากริะยะ
การิวิเค์ริาะห่์มาพััฒนัาเป็นัแบบจำลองเชิงกายภิาพั
 1. ออกแบบเชิงติรรกะ (Logical Design)
 เป็นัขั�นัตอนัในัการิออกแบบลักษณะการิทำงานัของริะบบตามทางเล่อกที�ไดั้ทำการิเล่อกไว้จากขั�นัตอนัการิ
วเิค์ริาะห์่ริะบบ โดัยการิออกแบบในัเชิงตริริกะนัี�ยงัไม่ได้ัมกีาริริะบถุิ่ง้ค์ณุลักษณะของอุปกริณท์ี�จะนัำมาใช้ เพัยีงแต่กำห่นัดั
ถิ่ง้ลกัษณะของริป่แบบริายงานัที�เกดิัจากการิทำงานัของริะบบ ลกัษณะของการินัำขอ้มล่เขา้ส่ร่ิะบบและผู้ลลพััธที์�ไดัจ้าก
ริะบบ
 ขั�นัตอนัการิออกแบบเชิงตริริกะจะสัมพันััธ์และเช่�อมโยงกับขั�นัตอนัการิวิเค์ริาะห์่ริะบบเป็นัอย่างมาก เน่ั�องจาก
อาจจะมีการินัำแผู้นัภิาพัที�แสดังถิ่ง้ค์วามตอ้งการิของผู้่ใ้ชร้ิะบบที�ได้ัจากขั�นัตอนัการิวเิค์ริาะห์่ริะบบมาทำการิแปลง เพั่�อ
ให่้ไดั้ข้อม่ลเฉพัาะของการิออกแบบ (System Design Specification) ที�สามาริถิ่นัำไปเขียนัโปริแกริมไดั้สะดัวกข้�นั เช่นั 
การิออกแบบส่วนันัำเข้าข้อม่ลและผู้ลลัพัธ์นัั�นัต้องอาศีัยข้อม่ลที�เป็นั Data Flow ที�ปริากฏิอย่่บนัแผู้นัภิาพักริะแสข้อม่ล
ในัขั�นัตอนัการิวิเค์ริาะห่์ริะบบ
 2. ออกแบบเชิงกายภาพั (Physical Design)
 ริะบุถิ่ง้ลกัษณะการิทำงานัของริะบบทางกายภิาพัห่ริอ่ทางเทค์นิัค์ โดัยริะบุถิ่ง้ค์ณุลกัษณะของอปุกริณที์�จะนัำ
มาใช้เทค์โนัโลย ีโปริแกริมภิาษาที�จะนัำมาใช้เขียนัโปริแกริม ฐานัข้อมล่ ริะบบปฏิบิตักิาริ และริะบบเค์ริอ่ข่ายที�เห่มาะสม 
สิ�งที�ไดัจ้ากขั�นัตอนัการิออกแบบทางกายภิาพันัี�จะเปน็ัข้อมล่เฉพัาะของการิออกแบบ (System Design Specification) 
เพั่�อส่งมอบให้่กบันักัพัฒันัาโปริแกริมเพ่ั�อใช้เขยีนัโปริแกริมตามลกัษณะการิทำงานัของริะบบที�ได้ัออกแบบและกำห่นัดัไว้
 ทั�งนัี� ในัการิออกแบบที�นัอกเห่นั่อจากที�กล่าวมานัี� ข้�นัอย่่กับริะบบขององค์์กริว่าจะต้องมีการิเพัิ�มเติม
ริายละเอียดัส่วนัใดับ้างแต่ค์วริจะมีการิออกแบบริะบบค์วามปลอดัภัิยในัการิใช้ริะบบดั้วย โดัยการิกำห่นัดัสิทธิในัการิ
ใช้งานัข้อม่ลที�อย่่ในัริะบบของผู้่้ใช้ตามลำดัับค์วามสำคั์ญ เพ่ั�อป้องกันัการินัำข้อม่ลไปใช้ในัทางที�ไม่ถิ่่กต้อง นัอกจากนัี�  
นัักวิเค์ริาะห์่ริะบบอาจจะมีการิตริวจสอบค์วามพั้งพัอใจในัริ่ปแบบและลักษณะการิทำงานัที�ออกแบบไว้ โดัยอาจจะมี
การิสริ้างตัวต้นัแบบ (Prototype) เพั่�อให่้ผู้่้ใช้ไดั้ทดัลองใช้งานั โดัยในัริะยะที� 3 ปริะกอบดั้วยกิจกริริมต่าง ๆ ดัังนัี�
 – การิพัิจาริณาแนัวทางในัการิพััฒนัาริะบบ
 – การิออกแบบสถิ่าปัตยกริริมของริะบบ
 – การิออกแบบฐานัข้อม่ล
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 – การิออกแบบเอาต์พัุต**
 – การิออกแบบอินัพัุต***
 – การิออกแบบย่สเซอริ์อินัเตอริ์เฟส****
 – การิจัดัทำต้นัแบบ
 – การิออกแบบโปริแกริม

ระยะท่� 4 : การทดัสอบ/นำไปใช้ (Implementation Phase)

 เป็นัการินัำริะบบที�ออกแบบแล้วมาทำการิพัฒันัาริะบบ เพ่ั�อให้่เป็นัไปตามคุ์ณลกัษณะและริป่แบบต่าง ๆ ที�ได้ั
กำห่นัดัไว้ นักัวเิค์ริาะห์่จะต้องทำการิทดัสอบ ตริวจสอบห่าข้อผู้ดิัพัลาดัริะบบที�พััฒนัาข้�นัมา และสดุัท้ายค์อ่การิตดิัตั�งริะบบ
ไม่ว่าจะเป็นัริะบบให่ม่ห่ร่ิอเป็นัการิพัฒันัาริะบบเดิัมที�มอีย่แ่ล้ว โดัยทำการิติดัตั�งซอฟต์แวร์ิ ตดิัตั�งอปุกริณ์ พัร้ิอมทั�งจดััทำ
ค์่่ม่อและจัดัเตริียมห่ลักส่ตริ อบริมให่้แก่ผู้่้ใช้งานัที�เกี�ยวข้อง

ระยะท่� 5 : การบำรุงรักษา (Maintenance/Support Phase)

 ริะยะนัี�จะใช้เวลายาวนัานัที�สดุัเม่�อเทยีบกบัริะยะที�ผู่้านั ๆ มา เนั่�องจากริะบบจะต้องได้ัรัิบการิบำริงุริกัษาตลอดั
ริะยะเวลาที�มีการิใช้ริะบบ ริวมถิ่้งการิแก้ไขดั้วยการิปริับปริุงโปริแกริม ห่ริ่อในักริณีที�เกิดัข้อผู้ิดัพัลาดัที�เพัิ�งค์้นัพับ และ
การิเขียนัโมดั่ลการิทำงานัเพัิ�ม***** เป็นัต้นั
 เม่�อเริิ�มจากการิมีการิใช้งานัริะบบให่ม่ที�ไดั้ติดัตั�งแล้วในัริะยะแริก ผู้่้ใช้อาจจะพับกับปัญห่าที�เกิดัข้�นั ซ้�งอาจ
จะมีการิทำการิบันัท้กปัญห่าเห่ล่านัั�นัไว้เพั่�อส่งให่้นัักวิเค์ริาะห่์ริะบบและนัักพััฒนัาโปริแกริมทำการิแก้ไขต่อไป ซ้�งเป็นั
เริ่�องปกตทิี�จะมีการิปริบัปริงุเปลี�ยนัแปลง และแกไ้ขริะบบที�เพัิ�มมกีาริตดิัตั�งใชง้านัในัริะยะเริิ�มตน้ั โดัยนักัวเิค์ริาะห่ร์ิะบบ
จะทำการิพัิจาริณาถิ่้งปัญห่าเห่ล่านัั�นัเพั่�อห่าแนัวทางแก้ไขต่อไปสริุปริะยะของการินัำไปใช้

ค์ำอธิบายค์ำศัพัท์เพัิ�มเติิม

 *อีอาริ์ไดัอะแกริม (ER Diagram) ค์่อ แบบจำลองที�ใช้อธิบายโค์ริงสริ้างของฐานัข้อม่ลซ้�งเขียนัออกมา
ในัลักษณะของริ่ปภิาพั 
 **เอาต์พัุต (Output) ห่มายถิ่้ง ผู้ลลัพัธ์ที�ส่งมอบให่้แก่ผู้่้ใช้ริะบบ ห่ริ่อการิแสดังผู้ลของริะบบ เช่นั ริายงานั 
เอกสาริ เป็นัต้นั
  ***อินัพัุต (Input) ห่มายถิ่้ง ข้อม่ลที�นัำเข้าส่่ริะบบ
 ****ย่สเซอริ์อินัเตอริ์เฟส (User Interface) ค์่อ ส่วนัต่อปริะสานักับผู้่้ใช้งานั ห่ริ่อส่วนัที�ใช้ในัการิเช่�อมต่อกับ
ผู้่้ใช้งานั กล่าวค์่อ ส่วนัที�ให่้ผู้่้ใช้งานัสามาริถิ่โต้ตอบกับการิใช้งานัผู้ลิตภิัณฑ์์ไดั้ ซ้�งจะมุ่งเนั้นัไปที�เริ่�องของห่นั้าตา การิ
ออกแบบ และการิดัีไซนั์ เช่นั ห่นั้าจอ แพัลตฟอริ์ม เมนั่ ฟอริ์มต่าง ๆ การิวางภิาพั ขนัาดัตัวอักษริ ปุ่ม แป้นัพัิมพั์ เสียง 
ห่ริ่อแม้แต่แสงไฟ เป็นัต้นั
 *****Module (โมด่ัล) ค์่อ ไฟล์ห่ริ่อส่วนัของโปริแกริมที�ใช้สำห่ริับกำห่นัดัตัวแปริ ฟังก์ชันั ห่ริ่อค์ลาส 
โดัยแบ่งย่อยอีกห่นั่วยห่นั้�งจากโปริแกริมห่ลักและในัโมด่ัลยังสามาริถิ่ปริะกอบไปดั้วยค์ำสั�งปริะมวลผู้ลการิทำงานัไดั้ 
แต่ละโมดั่ลจะมีค์วามสามาริถิ่เฉพัาะทาง เฉพัาะดั้านัแตกต่างกันั สามาริถิ่ติดัตั�งเพิั�มเติมและปรัิบแต่งให่้ตริงกับ
ค์วามต้องการิไดั้
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สรุปแนวทางการดัำเนินการในแติ่ละช่วงของวงจัรการพััฒนาบริการทางดัิจัิทัล

 สามาริถิ่สรุิปขั�นัตอนัการิปฏิบัิตขิองห่น่ัวยงานัภิาค์รัิฐที�ต้องเริิ�มดัำเนิันัการิ โดัยห่น่ัวยงานัของรัิฐอาจจัดัปริะชุม
ริะดัมสมองผู้่้มีส่วนัเกี�ยวข้องกับงานับริิการินัั�นั ๆ เช่นั ผู้่้แทนัฝ่่ายผู้่้ดั่แลบริิการิ ผู้่้แทนัฝ่่ายเทค์โนัโลยีสาริสนัเทศี ผู้่้แทนั
สว่นังานัอ่�นัที�เกี�ยวขอ้ง เพั่�อปริะเมนิัและกำห่นัดัวา่บริกิาริทางดัจิทิลัที�พัจิาริณานัั�นัอย่ใ่นัริะยะใดั มคี์วามตอ้งการิเพัิ�มเตมิ
ที�ต้องดัำเนัินัการิพััฒนัา ห่ริ่อปริับปริุงห่ริ่อไม่ เพ่ั�อวางแผู้นัให้่สอดัค์ล้องกับริะยะของโค์ริงการิซ้�งสามาริถิ่สริุปแนัวทาง
การิปฏิิบัติดัังตาริาง ดัังนัี�

วงจัรช่วิติการพััฒนาระบบ แนวทางการดัำเนินการพััฒนาปรับปรุงบริการทางดัิจัิทัล

ระยะท่� 1 การวางแผู้นโค์รงการ ริวบริวมค์วามตอ้งการิ ปญัห่า ตวัอย่างริะบบ ชอ่งทางวธิกีาริ เทค์โนัโลยี 
กำห่นัดัผู้่้ริับผู้ิดัชอบ ผู้่้มีส่วนัริ่วม วางแผู้นัโค์ริงการิ และงบปริะมาณ

ระยะท่� 2 การวิเค์ราะห์ วเิค์ริาะห่ ์ศีก้ษา ริวบริวมค์วามเห่น็ั เปริยีบเทยีบขอ้ดัขีอ้เสยีในัทางเล่อก
ต่างๆ อาจเทียบกับกับริะบบการิดัำเนัินังานัริ่ปแบบเดัิม ห่ริ่อห่นั่วยงานั
อ่�นัที�มีการิดัำเนัินัการิลักษณะเดัียวกันั

ระยะท่� 3 การออกแบบ ออกแบบริะบบคั์ดัเล่อกวิธกีาริทางอเิล็กทริอนิักสใ์ห่ส้อดัค์ล้อง โดัยค์ำนัง้
ถิ่้งค์วามปลอดัภิัย การิค์ุ้มค์ริองข้อม่ลส่วนับุค์ค์ล การิปฏิิบัติงานัของ
เจ้าห่นั้าที� และปริะโยชนั์ของผู้่้ริับบริิการิ

ระยะท่� 4 การทดัสอบ/นำไปใช้ ตริวจสอบปัญห่าและแก้ไข อบริมสริ้างค์วามเข้าใจการิใช้งานั

ระยะท่� 5 การบำรุงรักษา ริวบริวมปัญห่า ห่ริ่อวิธีการิที�ยังขาดัปริะสิทธิภิาพั ไม่ไดั้มาตริฐานั 
เพั่�อวางแผู้นัปริับปริุงในัริอบถิ่ัดัไป
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ส่วนท่� 5

ช่องทางการเร่ยนร่้และให้ค์ำปรึกษาธรรมาภิบาล
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