
ระบบท้องถิ่นดิจิทัล
(Digital Government Platform)
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ที่มาโครงการ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ

ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการ
จัดทําบริการสาธารณะเปน็ไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองต่อการให้บริการและการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ 
สพร. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
ในการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
สพร. ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินดิจิทัล ร่วมกับ อปท. 56 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตลอดจนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอื่น ๆ 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภาครัฐพัฒนาให้บริการ
ภาครัฐไปสู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” 



เ พ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานและให้บริการ
ประชาชนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับกระบวนงาน
ภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการประชาชน

สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคล่ือนหน่วยงานของรัฐ
ส่วนภูมิภาคเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
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วัตถุประสงคข์องโครงการ



เป้าหมาย

ระบบท้องถ่ินดิจิทัลท่ีพร้อมให้บริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ส่งเสริมการขับเคล่ือนหน่วยงานของรัฐส่วนภูมิภาคเปล่ียนแปลง
ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล



(2) ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ (สําหรับพ้ืนที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.) (3) ระบบชําระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์

(4) ระบบออกหนังสือรับรองการแจง้สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารออนไลน์ (5) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (e-Office)

ต้นแบบแมเ่หยีะโมเดล (V1.0) 5 ระบบงานหลกั

(1) ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) 
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ภารกจิสาํคญัและความรว่มมอืกบั อปท.
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ผู้มีส่วนเกีย่วข้องและสว่นรว่ม
ประชาชนทัว่ไปใชบ้ริการ
• สามารถเขาถึงบริการที่หลากหลายผานชองทางเดียวไดสะดวก ทุกที ่ทุกเวลา

• สามารถติดตามสถานการณดําเนินงานของตนเองไดตลอดเวลา

• ลดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปติดตอหนวยงานภาครัฐเพื่อขอรับการบริการตาง ๆ

• เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหนวยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการและใหบริการผาน

ชองทางดิจิทัลไดโดยงาย

• สามารถจัดเก็บขอมูล ติดตาม และใหบริการอยางเปนระบบ

• สามารถลดตนทนุในการดําเนินงานและใหบริการประชาชน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

• สนับสนุนและสงเสริมความรวมมอืในการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน และการ

บริหารจัดการของ อปท. 

• การใหคําปรึกษาที่เก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมอื่น ๆ 

• การจัดฝกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล (องค์การมหาชน) 

รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง
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ภาพรวมระบบบรกิาร
5 บริการหลกัอะไรบา้ง 

1. ระบบบรหิารจดัการจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (OSS)
ประชาชนยื่นคําร้องออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถติดตามสถานะ แนบเอกสาร และรับทราบ
การแจ้งเตือนข้ันตอนต่าง ๆ ไปทาง SMS, Email รวมถึงการให้คะแนนความพึงพอใจใชบ้ริการ

2. ระบบขออนญุาตกอ่สรา้ง (สําหรบัพ้ืนที่ไมเ่กนิ 150 ตร.ม.)
ประชาชนขอใบอนุญาตก่อสร้างได้ด้วยตนเองและปักหมุดสถานที่ก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ 
แนบเอกสาร รวมถึงติดตามสถานะ และให้คะแนนความพึงพอใจจากการใช้บริการ

4. ระบบชาํระคา่ธรรมเนยีมขยะ/บาํบัดนํา้เสยี
ประชาชนสามารถชําระค่าธรรมเนียมขยะ/บําบัดนํ้าเสียผ่านออนไลน์ โดยสแกน QR Code แนบ
หลักฐานการชําระเงิน ติดตามสถานะ รับใบเสร็จ และให้คะแนนความพึงพอใจจากการใช้บริการ

5. ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์
หน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเลิกทรอนิกส์ โดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบัน และรองรองรับการเชื่อมโยงรับ-ส่งหนังสือสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้

3. ระบบออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานที่จาํหนา่ยอาหาร 
หรือ สถานทีส่ะสมอาหารออนไลน์
ประชาชนสามารถขอหนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ อัพโหลดเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ติดตามสถานะ รายละเอียดการชําระเงิน และให้คะแนนความพึงพอใจจากการใช้บริการ  
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ขีดความสามารถ

ร ะบบท้ องถิ่ นดิ จิ ทั ล

ขออนุญาตกอสราง (ไมเกิน 150 ตร.ม.)ชําระคาธรรมเนียมขยะ/บําบัดน้ําเสียศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร

Feature

การพิสูจนและยืนยันตัวตนผาน Digital ID

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (สําหรับเจาหนาท่ี)

Feature

รองรับ e-Signature ตามมาตรา 9

Feature

ระบบจัดการขาวสารประชาสัมพันธ

Feature

ประเมินความพึงพอใจบริการ

Feature

บริหารจัดการสิทธิการใชงานของผูใช

ระบบบริการภายในประกอบดวย
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ระบบทอ้งถิน่ดจิทิัล (Digital Government Platform)
สําหรบัเจา้หน้าที ่อปท. 

ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
ระบบขออนญุาตกอ่สรา้ง 
ระบบออกหนงัสือรบัรองการแจ้งฯ 
ระบบชําระค่าธรรมเนยีมขยะ/บําบดันํา้เสีย
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์

สวนของระบบหลกั

สวนของบริหารจัดการขอมูล
การจัดการขา่วประชาสัมพันธ ์
การจัดการเอกสารเผยแพร่
การจัดการขอ้มลูผูใ้ชง้าน
ปฏิทนิวันหยดุหนว่ยงาน
การตั้งค่าระบบ
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ระบบบรหิารจดัการจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ (OSS)
• แสดงข้อมูลคําร้องท้ังหมด พร้อมรายละเอียดสถานะ และกองงาน

ท่ีรับผิดชอบ
• สามารถปิดเรื่องท่ีแจ้ง กรณีประชาชนแจ้งข้อมูลผิดพลาด
• สามารถส่งคําร้องไปยังต่อกองงานท่ีรับผิดชอบได้ตามการตั้งค่า
• พิมพ์รายงาน
• ผลการประเมินผลความพึงพอใจบริการ
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



ระบบการขออนุญาตกอ่สรา้ง
• แสดงข้อมูลขออนุญาตท้ังหมด ประเภทการขออนุญาต พร้อม

รายละเอียดสถานะ 
• เจ้าหน้าท่ีสามารถส่งต่อข้อมูลคําร้อง ตรวจสอบข้อมูล ตรวจวัด

พ้ืนท่ี และการชําระค่าธรรมเนียม 
• สามารถวาดลาย หรือ อัปโหลดรูปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Signature) ตามมาตรา 9 ลงบนหนังสือราชการผ่านระบบได้ 
และอนุญาตตามลําดับข้ัน

• สามารถปิดเรื่องท่ีแจ้ง กรณีประชาชนแจ้งข้อมูลผิดพลาด
• สามารถพิมพ์ใบอนุญาตต้นฉบับ และสําเนา

กองชาง
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



ระบบออกหนังสือรบัรองการแจง้สถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์

• แสดงข้อมูลหนังสือรับรองฯ ท้ังหมด สถานประกอบการ พร้อม
รายละเอียดสถานะ 

• เจ้าหน้าท่ีสามารถส่งต่อข้อมูลคําร้องการชําระค่าธรรมเนียม
• สามารถวาดลาย หรือ อัปโหลดรูปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Signature) ตามมาตรา 9 ลงบนหนังสือราชการผ่านระบบได้ 
และอนุญาตตามลําดับข้ัน

• สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนประชาชนมาต่อหนังสือรับรอง
• สามารถพิมพ์ใบอนุญาตต้นฉบับ และสําเนา
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



ระบบชําระค่าธรรมเนียมขยะ/บาํบัดนํ้าเสยี
• แสดงข้อมูลสรุปรานงานลูกหน้ีท้ังหมดตามจํานวนครัวเรือน และ

แสดงข้อมูลแบบรายเดือน ปีงบประมาณ
• แสดงข้อมูลสถานะรอการตรวจสอบการชําระเงิน 
• ค้นหาข้อมูลลูกหน้ี
• เพ่ิมข้อมูลลูกหน้ี และตั้งค่าการชําระเงิน
• สามารถออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์การชําระเงินต้นฉบับ และสําเนา
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์
• แสดงรายการสถานะหนังสือทั้งหมด เช่น รอรับ รอออกเลข รอลงนาม เป็นต้น 
• บริหารจัดการหนังสืองานสารบรรณประกอบด้วย 1) หนังสือรับ 2) หนังสือส่ง 

3) ประกาศ 4) คําส่ัง 5) บันทึกข้อความ 6) หนังสือแจ้งผู้นําชุมนุม 
• สามารถตั้งค่าการใช้งานเมนู และสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้
• สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข กองงานตามโครงสร้างองค์กร 
• ออกเลขรบั – เลขส่งของหนังสือในระบบได้
• สามารถวาดลาย หรือ อัปโหลดรูปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 

ตามมาตรา 9 ลงบนหนังสือราชการผ่านระบบได้ และอนุญาตตามลําดับขั้น
• สามารถสืบค้นหนังสือแบบระบเุงื่อนไขได้
• สามารถเกษียนหนังสือในระบบได้ 
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
• แจ้งเตือนผ่านอีเมล และแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



ผลประเมนิความพึงพอใจบรกิาร

• แสดงข้อมูลสถิติผลความพึงพอใจโดยรวม 

• แสดงผลค่าเฉลี่ยในการดําเนินงาน และสัดส่วน % 

• แสดงข้อมูลข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



การจัดการข่าวประชาสัมพันธ ์

• แสดงข้อมูลข่าวสารและประวัติผู้สร้าง

• สร้าง แก้ไข และลบข่าวสาร 

• สามารถเพ่ิมรูปภาพ และเน้ือหาข่าวสารประชาสัมพันธ์

• จัดเน้ือหาข้อความในการแสดงผล
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



การจัดการเอกสารเผยแพร่
• แสดงข้อมูลเอกสารเผยแพร่และประวัติผู้สร้าง

• สร้างเพ่ิม แก้ไข และลบเอกสารเผยแพร่

• จัดการ/เพ่ิมประเภทของเอกสาร
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



การจัดการข้อมลูผูใ้ชง้าน

• แสดงข้อมูลรายช่ือเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร

• กําหนดสิทธิการใช้งานของสมาชิกภายใน อปท. ให้เข้าใช้งาน

ระบบงานต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบชําระค่าธรรมเนียมขยะ สิทธิการ

ดูข้อมูลลูกหน้ี แก้ไข ลบ เป็นต้น 

• การเพ่ิมสิทธิการเข้าใช้งาน เผยแพร่

19

สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



ปฏิทินวันหยดุหนว่ยงาน

• แสดงข้อมูลปฏิทินวันหยุดประจําปีของหน่วยงาน

• การกําหนดสร้างวันหยุดของหน่วยงาน แก้ไข และลบ

20

สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



การตั้งคา่ระบบ

• การตั้งค่าข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น Logo 

ตราประทับ แบนเนอร์ ประวัติองค์กร พิกัดท่ีตั้ง ข้อมูล

การติดต่อ เป็นต้น
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สําหรบัเจา้หนา้ที ่อปท.



ระบบบรหิารจดัการจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (OSS)

ระบบขออนญุาตกอ่สรา้ง (สําหรบัพ้ืนทีไ่มเ่กนิ 150 ตร.ม.)

ระบบออกหนงัสือรบัรองการแจง้ฯ 

ระบบชาํระคา่ธรรมเนยีมขยะ/บาํบดันํา้เสีย

ข้อมลูเผยแพร่

• ข่าวประชาสัมพันธ ์

• เอกสารเผยแพร่

• ปฏิทินวนัหยดุหนว่ยงาน

22

ระบบทอ้งถิน่ดจิทิัล (Digital Government Platform)
สําหรบัประชาชน
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ระบบบรหิารจดัการจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (OSS)
• เพ่ิมคําร้องเรียน/ขอคําปรึกษา/ข้อเสนอแนะ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

• ตรวจสอบสถานะคําร้อง

• แจ้งเตือนผลการดําเนินงานผ่านอีเมล / SMS

• พิมพ์คําร้องเรียน/จัดเก็บเอกสารคําร้อง

• ประเมินความพึงพอใจบริการ

23

สําหรบัประชาชนตัวอย่างหน้าจอ



ระบบขออนญุาตกอ่สร้างออนไลน ์(สําหรบัพ้ืนทีไ่มเ่กิน 150 ตร.ม.)

• เพ่ิมคําร้องขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์

• ตรวจสอบสถานะคําร้อง

• แจ้งเตือนผลการดําเนินงานผ่านอีเมล / SMS

• การชําระเงิน และหลักฐานการชําระเงิน

• หนังสืออนุญาตก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

• ประเมินความพึงพอใจบริการ
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สําหรบัประชาชนตัวอย่างหน้าจอ



ระบบออกหนังสอืรบัรองการแจง้สถานที่
จําหนา่ยอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์

• เพ่ิมคําร้องขอหนังสือรับรองฯ

• ตรวจสอบสถานะคําร้อง

• แจ้งเตือนผลการดําเนินงานผ่านอีเมล / SMS

• การชําระเงิน และหลักฐานการชําระเงิน

• หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์

• ประเมินความพึงพอใจบริการ
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สําหรบัประชาชนตัวอย่างหน้าจอ



ระบบชําระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ / บําบดันํา้เสีย

• ชําระค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือรายปี

• ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน

• การชําระเงินผ่าน QR Code

• หลักฐานใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 

• ประเมินความพึงพอใจบริการ

26

สําหรบัประชาชนตัวอย่างหน้าจอ



พระราชบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ
ที่รองรับ
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ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ

พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9

พระราชบญัญัตคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

พระราชบญัญัตขิอ้มูลขา่วสารราชการ พ.ศ. 2540

“

”

พระราชบญัญตัิ ระเบยีบ และมาตรฐานตา่ง ๆ ที่รองรับ

เทศบัญญัติ

พระราชบญัญัตกิารบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่น
ระบบดจิทิัล พ.ศ.2562

รับรองมาตรฐานทางดา้นความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
ISO/IEC 27001:2013
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รูปแบบค่าใช้จ่ายการให้บริการ
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รูปแบบคา่ใชจ้า่ยการใหบ้รกิาร

ค่าธรรมเนียม
ติดตั้งระบบ ค่า Package

15,000 บาท
(จ่ายเพียงครัง้เดียว)

เร่ิมต้นเพียง 35,000 บาท
(จ่ายเป็นรายปี)

Package ค่าใช้จ่าย / ปี
L : Unlimited Acc / 50 GB 120,000 บาท
M : 100 Acc / 20 GB 80,000 บาท
S :   50 Acc / 10 GB 50,000 บาท
SS :  20 Acc / 5 GB 35,000 บาท

ระบบบรกิารทอ้งถิน่ดจิทิลั

Contact Center
การดแูลระบบและใหบ้รกิาร

การใหค้าํปรกึษา

อบรมการใชง้าน Onsite และ Online

*** ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว

ค่าธรรมเนียมติดต้ังระบบ

พัฒนาโปรแกรมเพ่ิมในอนาคต

32

Set up Admin ระบบ อปท.



รูปแบบคา่ใชจ้า่ยการใหบ้รกิาร (Additional) 
ค่าบริการเสรมิ (เพ่ิมขนาดพ้ืนที่การใช้งาน) คิดเป็นรายเดือน

พ้ืนที่จัดเกบ็ข้อมูล ค่าใช้จา่ย (รายเดอืน)
50 GB 700 บาท

100 GB 1,000 บาท

200 GB 1,800 บาท

*** ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแล้ว
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ตัวอย่างคา่ใชจ้า่ยการใชบ้ริการ

แพ็กเกจหลัก
S :   50 Acc / 10 GB

ปีละ 50,000 บาท

ระยะเวลาการใช้บริการ 12 เดือน
15,000 บาท

ค่าใช้จ่าย
ท้ังหมดเปน็เงิน

65,000 บาท

กรณี ผู้ใช้บรกิารรายใหม่

ค่าธรรมเนียม
ติดตั้งระบบ
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ตัวอย่างคา่ใชจ้า่ยการใชบ้ริการ

ใช้บริการมาแล้ว 9 เดือน แล้วต้องการเพ่ิมพ้ืนท่ีการจัดเก็บข้อมูลเป็น 100 GB
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน = ???

แพ็กเกจเสริม
100 GB

เดือนละ 1,000 บาท
จะต้องชําระเพ่ิม 1,000 บาท X 3 เดือน

หมายเหตุ : สําหรับการเพ่ิมบริการแพ็กเกจเสริม จะต้องมีแพ็กเกจหลักก่อน

ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมแพ็กเกจ
ทั้งหมดเป็นเงิน
3,000 บาท

3 เดือน 
(ระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการให้บริการตามแพ็กเกจหลัก)

กรณี เพ่ิมบรกิารเสรมิ ตามจาํนวนทีเ่หลอือยู่
ในการใหบ้รกิารตามแพ็กเกจหลกั

50 Acc / 110 GB
3 เดือน

ตามจํานวนเดือนที่เหลืออยู่
ในการให้บริการตาม

แพ็กเกจหลัก

เดือนที ่1-9 เดือนที ่10-12
50 Acc / 10 GB 50 Acc / 110 GB
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ตัวอย่างคา่ใชจ้า่ยการใชบ้ริการ
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กรณี ต่อบริการในปีถดัไป 

ค่าใช้จ่ายการใช้บริการในปถัีดไป
ท้ังหมดเปน็เงิน

62,000 บาท

1,000 x 12 เดือน 
แพ็กเกจหลัก

S : 50 Acc / 10 GB
ปลีะ 50,000 บาท

แพ็กเกจเสริม
100 GB

เดือนละ 1,000 บาท

50,000 บาท + 12,000 บาท

50 Acc / 110 GB
12 เดือน

*** ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

หมายเหตุ : สําหรับการเพ่ิมบริการแพ็กเกจเสริม จะต้องมีแพจเกจหลักก่อน



สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิไดท้ี่

contact@dga.or.th

02-612-6060

สํานักงานพัฒนารฐับาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
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