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ศูนยร์วมขอ้มลูเพ่ือตดิตอ่ราชการ

มิติใหม่ติดต่อราชการ รู้ทุกเรื่องบริการภาครัฐ รู้ใจประชาชน

เรียบเรียงโดย ธารวิมล สิริเรืองอ าไพ ผู้ดูแลโครงการ
ฝา่ยพัฒนาพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลัแลกเปล่ียนข้อมูล (XP-T)



มิติใหม่ในการให้บริการระบบ info.go.th



พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวกฯ
ประกาศใช้
เปิดให้บริการ
info.go.th

2559
ยกระดับและ
ขยายผลการ
บริหารจัดการ

ข้อมูลบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ

2565
ปรับปรุงและยกระดับ

การให้บริการ
คู่มือประชาชน

2564
เช่ือมโยงคู่มือ
ประชาชนไปยัง

จุดบริการ

ส ารวจ
ความพึงพอใจ
การใช้บริการ

ยกเลิกส าเนา เอกสาร
ปักหมุดจุดบริการ

ภาพรวมการพัฒนาโครงการ



จัดการสะดวก
เชื่อมโยงทุกหน่วยบริการ

เป้าหมายโครงการ

รับฟงัเสียงผู้รับบริการง่ายต่อการค้นหา

พอร์ทัลกลาง
บริการรัฐที่ครอบคลมุ
ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ทบทวนและปรับปรุง
คู่มือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ

เช่ือมโยงระบบ
ที่จุดเดียว

ติดตามการ
บริการได้รวดเร็ว
ได้คุณภาพ

ตามมาตรฐาน

รับฟังความเห็น
และปรับปรุง

เพ่ือยกระดับบริการ



มีผลการให้คะแนน
ความพึงพอใจจาก
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ให้บริการหน่วยงานรัฐ
กว่า 480 หน่วยงาน

มีผู้ใช้งานระบบ
จากหน่วยงานรัฐ

ทัว่ประเทศ

80,000+ จุดบริการ
ภาครัฐทัว่ประเทศ

4,000+ คู่มือกลาง
บริการส าหรับประชาชน

ความร่วมมือของโครงการท่ีผ่านมา

ประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้
งานระบบกว่าแสนคน



72,996 Users
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ปัจจุบัน

เฉลี่ย 3,7xx คน ต่อวัน
(เริ่มเปิดให้บรกิาร info.go.th 18/06/65)

205,164  Views
จ านวนการกดดูเว็บไซต์

(ข้อมูลวันที่ 12/08/65)

32,939  Search
จ านวนการค้นหา



การเข้าใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ

admin.info.go.thinfo.go.th

ประชาชน หน่วยงาน



สามารถค้นหาคู่มอื
ที่ตรงตามความต้องการ

เตรียมตัว เตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้ารับบรกิารได้

รู้ช่องทางการติดต่อ 
รู้พิกัดสถานที่

มิติประชาชน



Search Suggestion

แนะน าบริการ
และจุดบริการ

ของรัฐทั่วประเทศ

Service Catalog

หมวดหมู่บริการ
กลุ่มผู้ใช้บริการ
จุดบริการส าคัญ

Other Services

บริการส าคัญอื่นๆ
ของหน่วยงานรัฐ

Connected Services

รู้ช่องทางบรกิารออนไลน ์
และสถานที่ให้บริการของรฐั

About Services

บทความแนะน า
รู้จักบริการของรัฐ

Popular on Info

แนะน าบริการ
ที่น่าสนใจในแต่ละช่วง

Service Point
Navigation

เลือกน าทางไปยัง
จุดบริการใกล้บา้น

Service Rating

ประเมินผลพึงพอใจ
หลังเข้ารับบริการ

ประชาชนใช้บรกิารอะไรบนระบบ info ได้บ้าง



บริหารจัดการ
ข้อมูลที่เดียว

เช่ือมโยงได้
ทุกบริการ

ส่วนกลางสามารถ
ดูแลหน่วยงาน
ใต้สังกัดได้

เก็บผลประเมิน
ความพึงพอใจ

วิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินผล

มิติหน่วยงานรัฐ



โครงสร้างหน่วยงาน

บริหารจัดการ
โครงสร้างหน่วยงาน

ตามสายบังคับบัญชาจรงิ

ข้อมูลจุดบริการ

ช่ือจุดบริการ เวลาท าการ 
พิกัด ที่อยู่ เบอร์โทร 

และเว็บไซต์

คู่มือประชาชน

สร้างและปรับปรงุคูม่ือ 
และขออนุมัติคู่มือ 
ตามกระบวนการ

ติด Tag คู่มือ/จุดบริการ

ช่วยในเรื่องการค้นหา 
การจัดกลุ่มคู่มอื และการ
จัดกลุ่มจุดบริการที่ส าคัญ

ความพึงพอใจ

เก็บผลคะแนนพึงพอใจ
จากค าถามทั่วไป หรือค าถาม

เฉพาะหน่วยงาน

รายงานผล
การออกใบอนญุาต
เรื่องด าเนินการล่าช้า
เรื่องร้องเรียน และการ
ยกเลิกส าเนาเอกสาร

Summary Report

รายงานสรุปผล
ในมิติต่างๆ

บริหารจัดการข้อมลูอื่น

MasterData

หน่วยงานรัฐบริหารจัดการอะไรได้บา้ง



เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ
ส าหรับประชาชน info.go.th
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● การค้นหา บริการ / จุดบริการของรัฐ

● การจัด หมวดหมู่บริการ/ กลุ่มผู้ใช้บริการ

● น าเสนอ บริการท่ีน่าสนใจในแต่ละช่วง

● บทความ รู้จักบริการภาครัฐ

● ประเมิน ให้คะแนนพึงพอใจบริการ



https://dgath-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tarnwimon_siriruangampai_dga_or_th/EYNNqs97aVdIkJJ5t81Zj0oBnPX2707aKqZewFCsZIk_yg?e=hATHkr
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ตัวอย่างการใช้งาน ระบบ info.go.th

ช่องค้นหาบริการ (คู่มือประชาชน)  

หรือ หน่วยงานรัฐ (จุดบริการของรัฐ)

อ

เข้าดูบริการผ่านหมวดหมู่/ กลุ่มผู้ใช้บริการ

อ บริการท่ีน่าสนใจในแต่ละช่วง
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ตัวอย่างข้อมูลจุดบริการ
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ตัวอย่างคู่มือประชาชน

● Infographic ภาพรวมบริการ

● ช่องทางการให้บริการ

● เวลาในการให้บริการ

● เอกสารหลักฐานท่ีต้องเตรียม

● ค่าธรรมเนียมบริการ

● หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

● ขั้นตอนและระยะเวลาต่าง ๆ

● ใบอนุญาตท่ีรัฐออกให้

● ช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ



ตัวอย่างช่องทางให้บริการ

17



ตัวอย่างช่องทางให้บริการออนไลน์

18

ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของผู้ให้บริการ ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส ์Biz Portal

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน แอปพลิเคชันทางรัฐ ได้แล้วที่นี่

ท่านสามารถติดตามช่องทางเว็บไซต์ e-Service ของหน่วยงาน และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ได้ที่ช่องทางนี้

ท่านสามารถติดตามช่องทางแอปพลชัินของหน่วยงาน ที่ให้บริการสิทธิประกันสงัคม เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สิทธิหลกัประกันสุขภาพ ที่สามารถช าระค่าบริการผ่าน QR Code ได้แล้วทีน่ี่



บทความแนะน าบริการภาครัฐ สร้างความเข้าใจในการใช้บริการให้ประชาชน



ประชาชนรู้จักบริการภาครัฐ และขัน้ตอนการให้บริการจากคู่มือประชาชน



การประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ

สแกน QR Code ณ จุดบริการ หน่วยงานรัฐตรวจสอบผลการให้คะแนนความพึงพอใจให้คะแนนผ่านเว็บไซต/์ โมบาย
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Q / A
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ขอบคุณค่ะ/ ครับ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

DGA Contact Center
02-612-6060

ด้วยความร่วมมือท่ีดีจากทุกท่าน


