
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การคัดเลือกผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อด ำเนินโครงกำรศึกษำและพัฒนำระบบกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในกำรเปลี่ยนผ่ำน 

สู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation  
of Thailand Government) 

 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
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ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดผล  โดยให้มีการน า
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงให้มีการบูร
ณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐ 
น านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  

นอกจากนี้  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ วรรคสาม ก าหนดว่า “ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไข 
ให้เหมาะสมโดยเร็ว” ตลอดจนแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ประเทศไทยในทุกมิต ิเพ่ือเข้าสู่ Thailand ๔.๐ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เห็นชอบ
ในหลักการ เรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ เพ่ือให้มีมาตรฐานในการด าเนินงานและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)] ได้แก่ (๑) มาตรการเพ่ือการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ  อนุญาต รับรอง 
จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย (๒) มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐและลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 และ (๓) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ ที่ก าหนดให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) จัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อ



 
 

 
 

ประสานงานระหว่างกันได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และให้เป็นหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วน
ราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ 
ก าหนดไว้ว่า เพ่ือให้การบริหารงานของรัฐและการจัดท าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล  โดยมีการบริหารจัดการ
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคง
ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล แต่ทั้งนี้  การด าเนินการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล 
จ าเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการตลอดดจนระบบการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความปลอดภัย เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
อีกด้วย 

จากแนวทางการพัฒนาและนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องข้างต้น จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาครัฐ
มีความมุ่งมั่นและได้ด าเนินการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ในรูปแบบของการพัฒนาระบบ
การให้บริการของหน่วยงานจากการบริการด้วยเอกสาร (Paper Driven) สู่การเป็นการให้บริการด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digital Driven) จะเห็นได้จากในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งมีจ านวนงานบริการเพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๓ มีการพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) โดยให้บริการรวม ๗๘ ใบอนุญาต  
ใน ๒๕ ประเภทธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม Co-Working Space 
โรงแรมและรีสอร์ตขนาดเล็ก ก่อสร้าง/รับเหมาก่อสร้าง และให้บริการ ๑๘ ใบอนุญาต ใน ๑๐ ประเภทธุรกิจ 
ใน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมการให้บริการขออนุญาตรายใหม่ ต่ออายุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และ
ยกเลิก มีหน่วยงานที่ให้บริการผ่านระบบทั้งสิ้น ๓๒ หน่วยงาน การพัฒนาการออกเอกสารราชการผ่านระบบ
ดิจิทัล โดยปัจจุบันหน่วยงานน าร่อง ๓๓ แห่ง สามารถออกเอกสารหลักฐานราชการผ่านระบบดิจิทัลรวม ๙๖ 
ใบอนุญาต ตลอดจนการพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจร (Citizen Portal) ที่มีเป้าหมายจะเริ่มให้บริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้บริการประชาชนในระบบ
ต้นแบบได้จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ งานบริการ เช่น บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล บริการช าระภาษี
รถประจ าปี อย่างไรก็ดี ประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องพิจารณาประกอบเสมอเมื่อมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพ่ิมขึ้นในสังคม คือ ความเหลื่อมล้ าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital divide) สาเหตุเพราะหากรัฐบาลต้องการ
ส่งเสริมให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการท างานของภาครัฐ เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดอย่างแท้จริงแล้ว รัฐเองจ าต้องพิจารณาถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และผู้ประกอบการ 
รวมถึงบุคลากรของภาครัฐเองในแง่ของการปรับตัวด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐได้พัฒนาระบบการให้บริการ
ภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส         
โคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านระบบดิจิทัลที่หลากหลายในช่วงที่ผ่านมา อาทิ โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง         



 
 

 
 

ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ายังคงมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือมีความยากล าบากใน
การรับบริการผ่านระบบดิจิทัลของภาครัฐของประชาชนบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุในต่างจังหวัด ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ด้อยโอกาส บุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล  
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มส าคัญในการรับบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา  
(ข่าวสดออนไลน์ , ๒๕๖๔ ; https://www.khaosod.co.th/newspaper/ newspaper-frontpage/news_
๕๙๖๑๔๑๗) เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและยังคงเข้าไม่ถึงโครงข่ายสัญญาณส าหรับเข้าถึง
บริการดังกล่าวได้ และถึงแม้ว่าประชาชนบางกลุ่มจะสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับแล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงาน เนื่องจากเห็นว่าถึงแม้ว่าจะด าเนินการยื่นค าขอรับบริการผ่านช่องทาง 
ออนไลน์แล้ว ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้ประกอบการก็ยังคงต้องไปยื่นเอกสารหรือรับเอกสารจากหน่วยงาน
หนึ่ง ไปให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่งอยู่  ซึ่งอาจท าให้ประชาชนก็ยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้
เวลาในการด าเนินการไม่ต่างจากการยื่นด้วยตนเองมากนัก ดังนั้นจึงเป็นการง่ายกว่าที่จะด าเนินการจัดเตรียม
เอกสารและยื่นขอรับบริการที่หน่วยงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลรวมถึงการจัดส่งเอกสารในรูปแบบดิจิทัลระหว่างกัน ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ยังมีความซ้ าซ้อนและ
ติดขัดเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายของการให้บริการที่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการในรูปแบบเดิม ซึ่ง
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานภาครัฐยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับให้บริการประชาชน  จนท าให้เกิด
ปัญหาที่ปรากฏชัด อาทิ ปัญหาการถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคนชราคืนของคนชราที่ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  
อยู่แล้วตามที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา อันเกิดจากการที่ภาครัฐไม่มีการบูรณาการและเชื่อมโยง 
ข้ อ มู ล กั น อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม เชื่ อ มั น ต่ อ ภ า ค รั ฐ  (ไท ย รั ฐ อ อ น ไล น์ , ๒ ๕ ๖ ๔ ; 
https://www.thairath.co.th/news/business/๒๐๒๓๓๕๓) และถึงแม้ว่าในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนมากขึ้น แต่ในหลายงานบริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีส่วนในการขับเคลื่อนการให้บริการสู่ประชาชน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีการเปิดช่องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยหนึ่งส าหรับการให้บริการได้ในหลายงานบริการ  ในขณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด จึงมีความเห็นว่าจะเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามาเป็นส่วนหลักในการประสานการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง กับประชาชนในทุกกลุ่ม ตั้งแต่ขั้นตอนหลักที่ส าคัญของการรับบริการ
ภาครัฐ คือ การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล การรับบริการผ่านตัวกลาง (Agent) ซึ่งในที่นี้ก็คือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานข้อมูล
และค าสั่งระหว่างส่วนราชการกลางและส่วนราชการท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนและเอกชนสามารถท าธุรกรรม
ต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง และสะดวกข้ึน 

จากปัญหาที่น าเสนอในข้างต้น จะเห็นได้ว่าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการประชาชนของ
ภาครัฐ ยังขาดตัวเชื่อมโยงที่สะท้อนถึงปัญหาของประชาชนผู้ใช้บริการ อาทิ ด้านกระบวนงาน (Workflow) 
ใหม่ ที่รองรับกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนบางกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานที่มีทักษะและ



 
 

 
 

ความเข้าใจในเทคโนโลยีไม่มากนัก หรือกลุ่มผู้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนการเชื่อมโยง
ของข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นมักจะ
หมายถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการท างานในส่วนของราชการ แต่มักจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาคประชาชน
และภาคเอกชนที่จะต้องน าเอกสารเหล่านั้นส าหรับไปใช้ในการด าเนินการเพ่ือรับบริการอ่ืน ๆ ต่อไป โครงการ
นี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจน
กระบวนการท างานที่เหมาะสมเพ่ือจัดท าระบบต้นแบบที่ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีความท่ัวถึงแก่
ประชาชนในทุกกลุ่ม ผ่านรูปแบบบริการดิจิทัลในมิติต่างๆ ของภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็ว อันจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
๒. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศำสตร์ กสทช.  
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๒ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ  
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้ เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

๒.๓ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัล
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์  และโทรคมนาคมของประชาชน และใช้ประโยชน์
จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนที่มี
ความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนกระบวนการท างานที่เหมาะสม 

 ๓.๒ เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการส่งต่อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้นตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ ใช้ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นในการประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดการเดินทางไปยัง
ส่วนราชการต่างๆ โดยไม่จ าเป็น 



 
 

 
 

 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาและออกแบบระบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่
ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

 
๔. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้รับทุน) จะต้องน าเงินที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนไปด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อใน
การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of 
Thailand Government) โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตามขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๑ ด ำเนินกำรประสำนข้อมูลในทุกกำรพัฒนำและออกแบบระบบฯ ร่วมกับ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) และ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.) และ
หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรเกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุดและไม่เกิดควำมซ  ำซ้อน
ในกำรด ำเนินงำน  

๔.๒ กำรศึกษำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อใช้ในกำรยืนยัน
ตัวตนที่ มีควำมยืดหยุ่นกับข้อจ ำกัดของประชำชนผู้ รับบริกำร ตลอดจนกระบวนกำรท ำงำน  
ที่เหมำะสม 

๔.๒.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศ อย่างน้อย  
๓ ประเทศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลของการ
ให้บริการ e-Service ของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน โดยศึกษาจากระบบบริการต้นแบบ ๑ ระบบบริการ 
เช่น การรับบริการด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมของประชาชน เพ่ือให้การศึกษามีความชัดเจน และสามารถ
เข้าถึงระบบการยืนยันตัวตนของประชาชนทุกกลุ่มและมีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการที่
แตกต่างกัน เพ่ือออกแบบกระบวนการท างานที่เหมาะสมของประเทศไทยในการยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่น
กับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

๔.๒.๒ ส ารวจและคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบที่มีการให้บริการประชาชนที่ต้องมีการ
ยืนยันตัวตนในการใช้บริการผ่านระบบ e-Service ที่มีประชาชนผู้รับบริการที่หลากหลาย เช่น ผู้สูงอายุ                 
ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพ่ือใช้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

๔.๒.๓ ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเด็นด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตน เพ่ือจัดท า
แผนและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนที่มี
ความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการ 



 
 

 
 

๔.๒.๔ จัดท าระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการ  และออกแบบ
กระบวนการท างานในการรับบริการที่เหมาะสม และทดลองใช้ระบบต้นแบบดังกล่าวในหน่วยงาน แล้วน าผล
การทดลองใช้ที่ได้ มาสรุปและก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ พร้อมกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึง
ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ อาทิ ด้านรูปแบบของระบบการให้บริการ ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

๔.๒.๕ จัดท า (ร่าง) รายงานสรุปผลการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของ
ประชาชนผู้รับบริการให้สามารถให้บริการได้จริง โดยน าไปพัฒนาระบบที่มีอยู่เดิม เช่น ระบบ Citizen Portal 
ระบบ Biz Portal หรือระบบบริการ e-Service อ่ืน ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ
ขอความเห็นจากหน่วยงานต้นแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์ 

๔.๒.๖ จัดท ารายงานสรุปผลการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของ
ประชาชนผู้รับบริการให้สามารถให้บริการได้จริง ฉบับสมบูรณ์ 

๔.๓ กำรศึกษำและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำรส่งต่อ
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำขึ นตำมค ำร้องของประชำชน ไปยังหน่วยงำนที่ใช้เอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์เหล่ำนั น 

๔.๓.๑ ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศ อย่าง
น้อย ๓ ประเทศ ที่มีการบริการที่ดี และสภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
ส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการประชาชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือด าเนินการดังกล่าวในประเด็นที่เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการในวงกว้าง เพ่ือใช้เป็นระบบต้นแบบส าหรับการพัฒนาจ านวน ๑ ระบบบริการ ที่มีการส่งต่อ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนหรือผู้ประกอบการ อาทิ การให้บริการ
อนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการเปิดร้านจ าหน่ายอาหาร เพ่ือให้สามารถระบุสภาพปัจจุบัน
และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ส าหรับ
น าเสนอรูปแบบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่
หน่วยงานภาครัฐจัดท าข้ึนตามค าร้องของประชาชนไทย 

๔.๓.๒ ส ารวจและคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบที่มีการให้บริการประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตามประเด็นที่คัดเลือก เพ่ือใช้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐ
จัดท าขึ้นตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น 

๔.๓.๓ ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเด็นด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ 



 
 

 
 

ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้นตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น 

๔.๓.๔ จัดท าระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้นตามค าร้องของประชาชน ไปยัง
หน่วยงานที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น และทดลองใช้ระบบต้นแบบดังกล่าวในการส่งต่อข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน แล้วน าผลการทดลองใช้ที่ได้ มาสรุปและก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ  พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ อาทิ ด้านรูปแบบของระบบการให้บริการ 
ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

๔.๓.๕ จัดท า (ร่าง) รายงานสรุปผลการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐ
จัดท าขึ้นตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นให้สามารถให้บริการได้
จริง โดยน าไปพัฒนาระบบที่มีอยู่เดิม เช่น ระบบ Citizen Portal ระบบ Biz Portal หรือระบบบริการ        
e-Service อ่ืน ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปจัดประชุมสัมมนาเพ่ือขอความเห็นจากหน่วยงานต้นแบบ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์ 

๔.๓.๖ จัดท ารายงานสรุปผลการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้น
ตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น ให้สามารถให้บริการได้จริง  
ฉบับสมบูรณ์ 

๔.๔ กำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรให้บริกำรภำครัฐที่เชื่อมต่อกำรให้บริกำรด้ำน
ดิจิทัลแก่ประชำชนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ส ำหรับให้บริกำร
ประชำชนและผู้ประกอบกำรในทุกกลุ่มอย่ำงท่ัวถึงเท่ำเทียมกัน 

๔.๔.๑ ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศ อย่าง
น้อย ๓ ประเทศ ที่มีการบริการที่ดีในการออกแบบระบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้าน
ดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัจจุบัน 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของระบบการให้บริการภาครัฐที่ยังขาดการเชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่
ประชาชน โดยศึกษางานบริการที่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และสามารถน าเสนอแนวทางการให้บริการที่เชื่อมโยง
กันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นได้ จ านวน ๑ ระบบบริการ เช่น ระบบ
การบริการช าระภาษีรถประจ าปี โดยท าการศึกษาแนวทางการให้บริการทั้งระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ 
ของหน่วยงานผู้ให้บริการในปัจจุบัน เพ่ือน าเสนอรูปแบบการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการ
ประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นได้ 

๔.๔.๒ ส ารวจและคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางต้นแบบส าหรับใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบให้บริการภาครัฐต้นแบบที่เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับประเด็นที่เลือกมาท าการศึกษา 



 
 

 
 

๔.๔.๓ ส ารวจและคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาครัฐส่วน
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ ๕ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) 
อย่างน้อยภูมิภาคละ ๑ จังหวัด รวม ๕ จังหวัด จังหวัดละ ๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ แห่ง) เพ่ือใช้เป็นหน่วยงานน าร่องในการพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการภาครัฐที่
เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ  
ส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  ตามระบบ 
งานบริการต้นแบบที่ได้คัดเลือก 

๔.๔.๔ ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐส่วน
ภูมิภาค และหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานน าร่อง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและออกแบบระบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้าน
ดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการ เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาระบบให้บริการภาครัฐต้นแบบที่เชื่อมต่อ
การให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
ส าหรับให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

๔.๔.๕ จัดท าระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อ
การให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ตามระบบบริการที่ได้
คัดเลือกเพ่ือน ามาจัดท าเป็นระบบต้นแบบ และน าไปทดลองใช้ในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานน าร่อง  

 ๔.๔.๖ ลงพ้ืนที่หน่วยงานน าร่องในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพ่ือให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนการท างานสู่ระบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการ
ให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นส าหรับ
ให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน รวมถึงเก็บข้อมูลการด าเนินการที่ดี 
ติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ของหน่วยงานน าร่องอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผล
การทดลองใช้ที่ได้ มาสรุปและก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ พร้อมกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึง
ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ อาทิ ด้านรูปแบบของระบบการให้บริการ ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

๔.๔.๗ จัดท า (ร่าง) รายงานการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบ
ต้นแบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกันให้สามารถให้บริการได้จริง โดยน าไปพัฒนาระบบที่มีอยู่เดิม เช่น ระบบ Citizen Portal ระบบ 
Biz Portal หรือระบบบริการ e-Service อ่ืน ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปจัดประชุมสัมมนาเพ่ือขอ
ความเห็นจากหน่วยงานน าร่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์และน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์ 

๔.๔.๘ จัดท ารายงานการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบต้นแบบ
การให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วน



 
 

 
 

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันให้
สามารถให้บริการได้จริง ฉบับสมบูรณ์ 
 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับทุนโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยน 

ผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand 
Government) ต้องรับผิดชอบด าเนินงานตามขอบเขตของงานที่ก าหนดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและตามพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ภายในก าหนดเวลา ๓๖๕ วัน (๑๒ เดือน) 

 
๖. กำรจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุน 

คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของ กสทช . จัดสรรเงินกองทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อใน
การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of 
Thailand Government) ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐,๑๒๖,๔๐๐.- บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) 

 
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑ ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะประชาชนที่มีข้อจ ากัดในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเข้าถึงการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัลด้วยวิธีการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมและปลอดภัย จากการขยายผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารต้นแบบเพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นตามข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนมี
กระบวนการท างานที่เหมาะสม ส าหรับใช้ในการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในส่วนของ
ระบบ Citizen Portal ระบบ Biz Portal และงานบริการ e-Service อ่ืน ๆ ของภาครัฐ 

๗.๒ ผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายใน
การขอรับบริการอนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในด้านเอกสารและการส่งต่อข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
การให้บริการ จากการขยายผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ ในการส่งต่อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้นตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ ใช้ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น ส าหรับใช้ในการขยายผลไปยังระบบงานบริการด้านอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของระบบ 
Citizen Portal ระบบ Biz Portal และงานบริการ e-Service อ่ืน ๆ ของภาครัฐ 

๗.๓ หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้าน
ดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อ
ประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถรับบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง 



 
 

 
 

ทุกที่ ทุกเวลา ตรงตามความต้องการและตามความพร้อมของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ วรรคสอง ที่ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางภาครัฐ 

๗.๔ สามารถลดค่าใช้จ่ายของประเทศในภาพรวม จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแก่
ประชาชนและผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัล ประชาชนและผู้ประกอบการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงการให้บริการและได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการมากข้ึน อันจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชนจากการที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากภาครัฐที่ตรงตามความต้องการ
เฉพาะบุคคล และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศจากการที่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกรรมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 
๘. ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ 

๘.๑ ตัวชี วัดระดับผลผลิต 
๘.๑.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ (Prototype) เพ่ือใช้ในการยืนยัน

ตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการ จ านวน ๑ ระบบ พร้อมรายงานสรุปผลการ
พัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ เพ่ือใช้ใน
การยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการให้สามารถให้บริการได้จริง  จ านวน  
๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

๘.๑.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ (Prototype) ในการส่งต่อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าข้ึนตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เหล่านั้น จ านวน ๑ ระบบ พร้อมรายงานสรุปผลการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้น
ตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นให้สามารถให้บริการได้จริง 
จ านวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

๘.๑.๓ ระบบต้นแบบ (Prototype) การให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่
ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน จ านวน ๑ ระบบ พร้อมรายงานการพัฒนาและแนวทางการ
ขยายผลส าหรับพัฒนาระบบต้นแบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  ส าหรับให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันให้สามารถให้บริการได้จริง  จ านวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 



 
 

 
 

 ๘.๒ ตัวชี วัดระดับผลลัพธ์ 

๘.๒.๑ ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ทดลองใช้ระบบต้นแบบ (Prototype) เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบยืนยัน
ตัวตนต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๘.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐน าร่องที่ร่วมพัฒนาระบบ
ต้นแบบ (Prototype) ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้นตามค าร้องของ
ประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น สามารถส่งต่อหรือรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นได้ 

๘.๒.๓ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานน าร่องในการ
พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) การให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน สามารถให้บริการประชาชนหรือผู้ประกอบการผ่านระบบ
ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นตามระบบบริการที่ได้คัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย 
 
๙. คุณสมบัติผู้ขอรับกำรส่งเสริมสนับสนุน  

ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย  (Seamless                     
E-services in Digital Transformation of Thailand Government) จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 
๙.๑.๑ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องของ
ประเภทนั้น 

๙.๑.๒ เป็นหน่วยงานของรัฐ 
๙.๑.๓ เป็นสถานศึกษา 
๙.๑.๔ เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ  ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์และการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
๙.๒.๑ ต้องมีบุคลากรที่มีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการออกแบบระบบงานเป็นอย่างน้อย  
๙.๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  



 
 

 
 

๙.๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๙.๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๙.๒.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ขอรับทุนรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ณ วัน
ประกาศ TOR โครงการ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการขอรับทุน
ในครั้งนี ้

๙.๓ กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยค านึงถึงความรู้  
ความช านาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
๑๐. กำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย  (Seamless                    
E-services in Digital Transformation of Thailand Government) ต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ประกาศก าหนด และยื่นจัดท าข้อเสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

๑๐.๑ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
๑๐.๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑๐.๒.๑ แสดงรายละเอียดหน่วยงานน าร่อง และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว
ในการพัฒนาจัดท าระบบฯ พร้อมแสดงรายละเอียดระบบต้นแบบ (Prototype) ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๐.๒.๒ ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะที่มีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ ในส่วนผลงานให้แนบส าเนาเอกสารสัญญาและ/หรือหนังสือรับรอง
ผลงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้างที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น เช่น รางวัล 
และเอกสารอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (ถ้ามี) 

๑๐.๒.๓ วิธีการบริหารและวิธีปฏิบัติงาน ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง รูปแบบ/วิธีการ
ด าเนินงาน พ้ืนทีเ่ป้าหมายในการพัฒนาต้นแบบ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน แนวทางการวัดร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาต้นแบบ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้อง
กับขอบเขตการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดวางแผนก าลังคน เพ่ือให้ได้ผลตามที่ระบุไว้ภายใต้กรอบระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑๐.๒.๔ คุณสมบัติและจ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน อันประกอบด้วยรายชื่อ วุฒิการศึกษา 
(พร้อมหลักฐาน) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างานและผลงาน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติและ 
วัน เดือน ปี 



 
 

 
 

๑๐.๓ ข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้จัดท าข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวม
ของโครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการแจกแจงค่าใช้จ่าย
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย อนึ่ง ข้อเสนอทางด้านเงินทุนจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก าหนด 

๑๐.๔ ข้อเสนออ่ืนๆ ของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน (ถ้ามี) 
 

๑๑. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ได้รับทุน  
๑๑.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุน จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขอรับทุนฯ ตามประกาศ 

คณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หมวด ๒ การจ่าย
เงินกองทุน ประเภทที่ ๒ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม คุณภาพและประสิทธิภาพของข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของข้อเสนอทางด้านเงินทุนที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของโครงการ 

๑๑.๒ กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน หรือของ กสทช . 
จะเชิญผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ข้อเสนอ และหรือให้ส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น  

๑๑.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุน สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอบเขตของงานส่วนใด  
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมทั้งไม่พิจารณา และหรือยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนในโครงการที่ก าหนด โดย 
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทุนทราบ ทั้ งนี้ เพ่ือประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

๑๑.๔ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการกองทุนมอบหมาย 
จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นหนังสือให้ทราบโดยตรงต่อไป 

๑๒. กำรท ำสัญญำรับทุนวิจัยและพัฒนำ  
    ๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับเงินทุนโครงการ (ผู้รับทุน) ต้องมีหนังสือแจ้งติดต่อเพ่ือเข้าท า
สัญญาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้องเร่งท าสัญญาโดยเร็ว 

๑๒ .๒ กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์ขยายระยะเวลาการท าสัญญาให้ผู้รับทุนมีหนังสือแสดงเหตุผล 
ความจ าเป็นต่อเลขานุการกองทุน และให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้การขยาย
ระยะเวลาการท าสัญญาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง กรณีหากไม่สามารถ 
ลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์ และให้ยกเลิกโครงการ 

ทั้งนี้หากการขอรับทุนมีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนต้องด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
อนุญาต อนุมัติในการด าเนินโครงการหรือเป็นกรณีเหตุหรือปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผู้รับทุนที่อาจ  



 
 

 
 

ท าให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายใน ๖๐ วันได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะ
พิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม 

๑๓. กำรส่งมอบผลงำน 
ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงาน ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและมีหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้า

ของการด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่
ก า ร เป็ น รั ฐ บ าล ดิ จิ ทั ล ข อ ง ไท ย  (Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand 
Government) ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
๑๓.๑.๑ รายงานฉบับที่ ๑ รายงานแผนการด าเนินงานเบื้องต้น ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย

แนวทาง รูปแบบ/วิธีการด าเนินงาน พ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาต้นแบบ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน แนวทางการวัดร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาต้นแบบ 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนการด าเนินงานจะต้องมีความชัดเจนสมบูรณ์และน าไปปฏิบัติได้จริง  ภายใน 
๓๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ ชุด  

๑๓.๑.๒ รายงานฉบับที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยเนื้อหา 
ในรายงานแผนการด าเนินงานเบื้องต้น รวมถึงผลการด าเนินการการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบให้มีความก้าวหน้าไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุน
วิจัยและพัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ ชุด โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 (๑) รายงานแผนการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์และบทเรียนจาก
ต่างประเทศ อย่างน้อย ๓ ประเทศ ที่มีการบริการที่ดีในการออกแบบระบบ ทั้ง ๓ ระบบ ตามขอบเขต 
การด าเนินงานข้อ ๔.๑.๑ ๔.๒.๑ และ ๔.๓.๑ 

 (๒) รายงานส ารวจและคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบ ทั้ง ๓ ระบบ ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ ๔.๑.๒ ๔.๒.๒ และ ๔.๓.๒  

๑๓.๑.๓ รายงานฉบับที่ ๓ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยเนื้อหา 
รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ รวมถึงผลการด าเนินการการพัฒนาพ้ืนทีต่้นแบบให้มีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและ
พัฒนา ในลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (๑) รายงานสรุปผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของระบบทั้ง ๓ ระบบ ตามขอบเขตการด าเนินงานข้อ ๔.๑.๔ ๔.๒.๔ และ ๔.๓.๔ 

 (๒) แผนการออกแบบและพัฒนาการจัดท าระบบต้นแบบ (Prototype) ทั้ง ๓ ระบบ 
ได้แก่ 



 
 

 
 

  ๒.๑) การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนกระบวนการท างานที่เหมาะสม 
  ๒.๒) การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการส่งต่อ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้นตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น 

  ๒.๓) การพัฒนาและออกแบบระบบการให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้าน
ดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  
   ๑๓ .๑ .๔ รายงานฉบับที่  ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) ซึ่งต้องประกอบด้วย  
ผลการด าเนินการที่แล้วเสร็จในทุกส่วน ภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากได้ท าสัญญาการรับทุนวิจัยและพัฒนา ใน
ลักษณะเอกสารสิ่งพิมพ์และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ๖ ชุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

 ๑๓.๑.๔.๑) รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รายงานการพัฒนาและแนวทางการขยาย
ผลส าหรับพัฒนาระบบต้นแบบ บทสรุปผู้บริหาร และสรุปกิจกรรมและการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

(๑) ระบบต้นแบบภายในพ้ืนที่เป้าหมายฯ ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในแผนการ
ด าเนินงาน และสามารถใช้งานได้ พร้อมคู่มือการใช้งาน และแผนรองรับกรณีเกิดเหตุขัดข้อง ดังนี้ 

๑.๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ (Prototype) เพ่ือใช้ 
ในการยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของประชาชนผู้รับบริการ จ านวน ๑ ระบบ 

๑.๒) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ (Prototype) ในการ 
ส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้นตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น จ านวน ๑ ระบบ 

๑.๓) ระบบต้นแบบ (Prototype) การให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการ
ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จ านวน ๑ ระบบ 

(๒) รายงานสรุปผลการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ ดังนี้ 

๒.๑) รายงานสรุปผลการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนที่มีความยืดหยุ่นกับข้อจ ากัดของ
ประชาชนผู้รับบริการให้สามารถให้บริการได้จริง จ านวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒) รายงานสรุปผลการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ ในการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าขึ้น
ตามค าร้องของประชาชน ไปยังหน่วยงานที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นให้สามารถให้บริการได้จริง 
จ านวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

 
 

๒.๓) รายงานการพัฒนาและแนวทางการขยายผลส าหรับพัฒนาระบบต้นแบบ
การให้บริการภาครัฐที่เชื่อมต่อการให้บริการด้านดิจิทัลแก่ประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ให้สามารถให้บริการได้จริง จ านวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) 
ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานผู้รับทุนกับบุคลากรในหน่วยงานน าร่องต่าง ๆ ในการขยายผลส าหรับการ 
น าระบบต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นทั้ง ๓ ระบบตามข้อ ๑๓.๑.๔ (๒) เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาและให้บริการ
ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้จริง จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ราย  

๑๓.๒ รายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินทุนต่อส านักงาน กสทช . ตามแบบและระยะเวลา 
ที่ส านักงานก าหนด 

๑๔. กำรจ่ำยเงินทุน 
ส านักงาน กสทช. จะจ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย  (Seamless  
E-services in Digital Transformation of Thailand Government) โดยมีรายละเอียดการแบ่งจ่ายเงินทุน
ตามข้อ ๖. ดังนี้ 

๑๔ .๑ งวดที่  ๑ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา             
เมื่อผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๑ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 
รับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว  

๑๔ .๒ งวดที่  ๒ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา  
เมื่อผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับ
ทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔ .๓ งวดที่  ๓ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา  
เมื่อผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 
รับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๔.๔ งวดที่  ๔ ก าหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนตามสัญญา  
เมื่อผู้รับทุนได้น าส่งงานตามข้อ ๑๓.๑.๔ และข้อ ๑๓.๒ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนิน
โครงการตามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว 

๑๕. กำรติดตำมและประเมินผลงำน 
๑๕.๑ ส านักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญา 

รับทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจรับรองรายงานความก้าวหน้า เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินแก่ผู้รับทุนต่อไป 



 
 

 
 

 ๑๕.๒ ตลอดระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก
แก่คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลงานการด าเนินโครงการตามสัญญารับทุนวิจัย
และพัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมและ/หรือติดตามความก้าวหน้าของ 
การด าเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. มีอ านาจเรียกให้ผู้รับทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเอกสารใดๆ 
ประกอบการติดตามและประเมินผลงานได้ 

๑๖. ข้อสงวนสิทธิในผลงำน และหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรส่งมอบผลงำนตำมโครงกำร 
  ๑๖.๑ ให้ส านักงาน กสทช. ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้รับทุนที่ร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารต้นแบบ (Prototype) ในแต่ละระบบ ร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาใน
ระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้นแบบ (Prototype) ที่ได้ร่วมพัฒนา เพ่ือให้หน่วยงานน า
ร่องสามารถขยายผลการพัฒนาจากระบบต้นแบบไปสู่ระบบส าหรับให้บริการประชาชนของหน่วยงานอย่าง
เต็มรูปแบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว และให้หน่วยงานน าร่องสามารถน าระบบต้นแบบที่ได้ร่วม
พัฒนาพร้อมผลการศึกษาที่ได้ ไปขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นจากส านักงาน 
กสทช. และส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือประโยชน์ในพัฒนาการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการด้วยระบบ
ดิจิทัลในภาพรวมของประเทศต่อไป 

๑๖.๒ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารต้นแบบ (Prototype) ทั้ง ๓ ระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ไปขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็น
หน่วยงานภาครัฐน าร่อง เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาระบบบริการของตนเองตามแนวทางและ
ข้อเสนอที่ได้จากผลการศึกษา และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ
ด้วยระบบดิจิทัลในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

๑๖.๓ ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม 
ซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากผู้รับทุนท าผิดละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามอันเป็นเหตุ
ให้ผู้ให้ทุนเกิดความเสียหาย ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมีต่อผู้ให้ทุนตามความเป็นจริง 

๑๖.๔ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับทุนดังกล่าว ผู้รับทุนมีหน้าที่ในการดูแลบ ารุงรักษาระบบให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ภายหลังสิ้นสุดโครงการ 

 


