
การประชุมปฏบิตัิการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอรม์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ระบบ Offline ตามกระบวนงานคูม่อืส าหรบัประชาชน

ระดับสถานศกึษา สังกัด สพฐ.

วันพฤหสับด ี 4 กรกฎาคม  2562
ณ  โรงแรมบางกอกพาเลส  ประตูน  า  กรุงเทพฯ

ส ำเนำไม่ใช ้

รูใ้จประชำชน

มติใิหม่ตดิตอ่รำชกำร



พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ค าสั่ง คสช. ที่ 21/2560

การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธรุกจิ ข้อที่ 17 

วันที่ 4 เมษายน 2560

การประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่นปฏริูปเพื่อ
รองรับการปรับเปลีย่นตามนโยบาย Thailand 4.0 

ครั งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่นการพัฒนา
รัฐบาลดิจทิัล ครั งที่ 1/2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

“ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจดังกล่าวประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนั น
จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจด
ทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั นเป็นผู้จัดท า
ส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี ห้ามมิให้
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับ
อนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจด
แจ้งหรือผู้แจ้ง”

มีข้อสั่งการให้แนวทางในการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัล โดยรัฐบาลดิจิทัล ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับบัตร
ประชาชนเพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายให้ประชาชนใน
การขอรับบริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน

มีมติเห็นชอบในการจัดตั งศูนย์กลางแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data 
Exchange Center : GDX)  เพ่ือให้บริการเอกสาร
ดิจิทัลแก่หน่วยงานรัฐ

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
วันที่  4 กรกฎาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่นปฏริูป
เพื่อรองรับการปรับเปลีย่นตามนโยบาย 

Thailand 4.0 
ครั งที่ 1/2561

ให้ส่วนงานบริการประชาชน ลดการใช้เอกสาร ลด
การใช้ทรัพยากร ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้แทน

มีข้อสั่งการให้ ส.พ.ร. เก็บพิกัดต าแหน่งจุดบริการ
ประมาณ 40,000 จุดบริการ เดือนพฤษภาคม  
2561 เพื่อเป็นข้อมูลตั งต้นในการจัดท าโครงการ
ยกเลิกส าเนาเอกสารประชาชนให้แล้วเสร็จในเดือน
สิงหาคม  2561



ภายใต้  “โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร” 
และจะขยายผลไปสูก่ารยกเลกิเรยีกขอ เอกสารทะเบยีน/ใบอนุญาตอื่นๆ ต่อไป

วางแผนพัฒนาจัดท าแอปพลิเคชั่นให้บริการประชนต่อ
ยอดเชื่อมโยงข้อมูล Linkage Center ข้อมูลทางทะเบียน
ราษฎร์กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย เพื่อลดการ
เรียกใช้ส าเนาทางทะเบียนราษฎร์จากประชาชน  ในการ
ให้บริการครบวงจร



สพฐ. สถานศกึษา 
30,320 โรง

สพป./สพม.
225 เขต



มาตรา 6 ให้เพิ่มขอ้ความตอ่ไปนี เปน็วรรคสอง              
ของมาตรา 29...

“การบริการประชาชนและการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งส่วนราชการ
ด้วยกนั ต้องกระท าโดยใชแ้พลตฟิอรม์ดจิทิัลกลางที ่ส านักงานพฒันา
รัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) ก าหนดดว้ย”

มาตรา 10 ในระยะเริม่แรกให ้DGA (จัดใหม้แีพลตฟอรม์ดจิทิลักลางเพือ่ใหส้ว่น
ราชการในการบรกิารประชาชน และการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งกนัไดภ้ายใน 
90 วัน นับแตว่นัที่ พ.ร.ฎ. นี ใชบ้งัคบั

ให้เปน็หนา้ที่ของหวัหนา้สว่นราชการทีจ่ะตอ้งด าเนนิการใหบ้รกิารประชาชน 
และการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งสว่นราชการดว้ยกนั โดยการใชแ้พลตฟอรม์
ดิจิทัลกลางใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 ปี นับแตพ่น้ก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่

ในกรณีสว่นราชการใดมเีหตผุลความจ าเปน็ที่ไมส่ามารถด าเนินการใชแ้พลตฟอรม์ดจิทิัล
กลางได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสอง ให้หัวหนา้สว่นราชการนั น
เสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดังกลา่วได้

พระราชกฤษฎกีา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ดี (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562



การยกระดับบรกิารประชาชน ตาม มติ ค.ร.ม.
การปักหมดุการให้บริการ

หน่วยงานภาครัฐ 
(Citizen Info)

คู่มือส าหรับประชาชนตาม 
พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 

แบบฟอรม์ในระบบ 
Offline เพื่อยกเลกิการ
ใช้ส าเนาในการใหบ้รกิาร

• ก าหนดระยะเวลาบรกิาร
ชัดเจน

• ระบุการใชเ้อกสาร
ประกอบชัดเจน

• ยกเลกิการขอส าเนา
บัตรประจ าตวัประชาชน/
ส าเนาทะเบยีนบ้าน

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้
ส่วนงานบริการประชาชน 

ลดการใช้เอกสาร ลดการใช้
ทรัพยากร ให้น าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใชแ้ทน

• ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูจดุ
บริการได้

• สามารถรู้กระบวนงานทีใ่หบ้ริการ
ของหนว่ยงาน

• รับทราบการยกเลกิการใชส้ าเนา
เอกสารในการยืน่ขอรับบริการ



คู่มือส าหรบัประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ  ฉบับปรับปรงุ ปี พ.ศ. 2562 

สพฐ.  7 กระบวนงาน
สพท.  9 กระบวนงาน

สถานศึกษา 8 กระบวนงาน

ทบทวน ขั นตอนระยะเวลาการให้บรกิาร 

ทบทวน ยกเลิกการใช้ส าเนา(ส าเนาบัตร
ประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบ้าน) 

สพท./สถานศกึษา จัดท าเป็นคู่มือส าหรบั
ประชาชนของหนว่ยงาน

ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน/สือ่สาร เผยแพรใ่ห้
ทราบโดยทัว่กนั

หากจ าเป็นตอ้งใชส้ าเนา 
ให้หน่วยงานเป็นผูจ้ัดท า

ส าเนาใหผู้ร้บับริการ 

เป็นไปตามกฎหมาย และ
มาตรฐาน ITA

หน่วยงานจัดท าขอ้มูล
งานในระบบศนูยก์ลาง
ข้อมูลคู่มอืประชาชน
(www.info.go.th)

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2562 
อยู่ระหว่าง

ตรวจบรรณาธิการกจิ



การลดส าเนาเอกสาร โดยแบบฟอรม์ระบบ Offline

ส ารวจความพรอ้มหนว่ยปฏบิตั ิ   
สพฐ./สพท/สถานศกึษาในสงักัด 
ทบทวนการยกเลกิการใชส้ าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นในการ ให้บริการ

ทบทวนกระบวนงานส าคญั  ประชาชน  
ส่วนใหญต่ดิต่อขอรบั บริการ  น าร่องงาน
ให้บริการนกัเรยีนและผู้ปกครองในโรงเรยีน 
สังกัด สพฐ. จ านวน 8 กระบวนงาน 
ตามคู่มือส าหรบัประชาชน

วางแผนพฒันาระบบ Online เชื่อมโยงข้อมูล 
Linkage Center ทะเบียนราษฎรก์รมการ
ปกครอง  เพื่อเข้าถงึข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ 
ในการให้บรกิารครบวงจร และพัฒนาต่อยอด
แบบฟอรม์ให้กับหนว่ยงานอื่นในสงักัด ถือปฏบิตัิ
ต่อไป

ใช้เทคโนโลยีดจิทิัล พัฒนาโปรแกรมแบบฟอรม์
อิเล็กทรอนกิส์  ระบบ Offline รองรบัการใช้
บัตรประจ าตัวประชาชน Smart Card เพื่อ
ยกเลิกการใชเ้อกสารแบบฟอรม์และยกเลิกการ
ขอส าเนาเอกสารฯ ของผู้รบับรกิาร



1. การรบัสมคัร
นักเรียน

2.การขอย้ายเข้า

3.การขอ
ย้ายออก

5.การขอผ่อนผนั
เข้าเรียน

4.การขอลาออก

7.การขอเทียบ
โอนผลการเรยีน

6.การขอใบแทน
เอกสาร

8.การขอใชอ้าคาร
สถานที่

แบบฟอร์มการให้บรกิาร
ในสถานศกึษา ตามคูม่อืส าหรบั

ประชาชน 8 กระบวนงาน



น าเสนอที่ประชมุ สพฐ. เพื่อทราบ และอนุมัตใิห้
สถานศกึษาในสังกดั น าไปใชเ้พือ่เปน็มาตรฐานเดียวกัน

จัดประชมุอบรมการใชแ้บบฟอรม์ Offline ให้กับ สพป./สพม. 
เพื่อน าไปถา่ยทอดแนวปฏบิตัใิห้กบัสถานศกึษาในสงักัด

เริ่มใชป้กีารศกึษา พ.ศ. 2562 / ติดตามการใชแ้บบฟอรม์ Offline จัดท าขอ้มูลรายงานส านกั
นายกรฐัมนตร ี(ช่วงเดอืน ส.ค. – ก.ย. 62)

1

2

3

4

สพป./สพม. ถ่ายทอดให้สถานศกึษาในสงักัด เข้าใจ และน าไปใชถ้ือปฏบิตัิ
เป็นมาตรฐานเดียวกนั (ระบบ Offline สามารถ Download ติดตั งใชก้ับเครือ่ง
อ่านบตัร Smart Card) เพื่อน าไปถ่ายทอดแนวปฏบิตัิให้กับสถานศกึษาในสงักัด



ผู้แทน สพป./สพม. รับการชี แจงแนวทางการใชโ้ปรแกรม

น าเสนอ ผอ.เขต รับทราบนโยบาย+ สื่อสารร่วมกันใน สพท.

ขยายผลการด าเนินการให้กบัสถานศกึษาในสงักดั

Conference

ชี แจงอบรมปฏบิัติการ

You tube

เริ่มด าเนินการตั งแต ่ก.ค. 62 เป็นต้นไป

KPI 6.7.1

KPI.pptx


2561

มาตรการระยะแรก
• ทบทวน

กระบวนงาน 
ทบทวนกฎหมาย 
รูปแบบการ
เชื่อมโยงขอ้มลู

• วางรปูแบบยกเลกิ
การขอส าเนา
เอกสาร

2562

มาตรการระยะกลาง

• พัฒนาระบบ
สารสนเทศหรอื
แอปพลเิคชั่นทีจ่ดัท าแบบ
ค ารอ้งดิจทิลั (Digital 
Form)  ของหนว่ยงาน
โดยอตัโนมตัิ

2563

มาตรการระยะยาว

• หน่วยงานภาครฐั  :  
สามารถเรยีกดเูอกสาร
ทางราชการระหวา่ง
หน่วยงานได ้ 
• ประชาชน  
สามารถดูขอ้มลูเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง และใชบ้รกิาร
ภาครฐัผา่นช่องทาง
ออนไลนไ์ด้

2563
• ขับเคลือ่นการพฒันา

คุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครฐั 
สู่  สพท/สถานศึกษา

• จัดท าเอกสารภาษา
ราชการ 2 ภาษา 
(ภาษาไทย –
อังกฤษ) เป็นเอกสาร
ตามคู่มือส าหรบั
ประชาชน

2564


