
คำถามเก่ียวกับการใชงานระบบ

ระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ (info.go.th) ใหขอมูลอะไรบาง

- ศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ ใหขอมูลเก่ียวกับการติดตอหนวยงานราชการในรูปแบบท่ีเรียกวา คูมือสำหรับประชาชน ซ่ึงจะชวยอำนวยความสะดวกแกประชาชน ในคนหาขอมูล การเตรียมตัวศึกษาข้ันตอนการใชบริการ ตลอดจนสามารถแสดงความ

คิดเห็นความพึงพอใจหลังเขารับบริการ เพ่ือการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานบริการภาครัฐ

ขอมูลและรายละเอียดบนเว็บไซตศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ ใครเปนผูดำเนินการจัดทำ

- สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวมมือกับ สพร. ในการขยายผลประสิทธิภาพการใหบริการ บนระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ (info.go.th) เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลติดตอหนวยงานราชการท่ีทันตอสมัยยุคปจจุบัน รองรับการเขาถึงขอมูลจากประชาชนท่ีงาย

ข้ึน และมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจจากประชาชน

สามารถศึกษาวิธีการเขาใชงานระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ หรือระบบ info.go.th ไดจากท่ีใด

- สามารถดูรายละเอียดไดท่ีเมนู “แนวทางปฏิบัติ” และสามารถดาวนโหลดคูมือการใชงานไดท่ีเมนู “คูมือ”

บัญชีในการเขาใชงานระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ สำหรับเจาหนาท่ี ใชบัญชีใด

- บัญชีผูใชงาน จะถูกปรับมาใชบัญชี Digital ID (OpenID) ท้ังระบบ

- กรณีผูใชงาน มีบัญชีผูใช OpenID เดิม ท่ีเคยใชงานบนระบบ Citizen.info.go.th สามารถใชบัญชีดังกลาว Login เขาสูระบบ admin.info.go.th ไดทันทีโดยสิทธ์ิเดิม (สิทธ์ิเจาหนาท่ีสวนกลาง และเจาหนาท่ีจุดบริการ)

- กรณีผูใชงานใหม หรือ ผูท่ียังไมมีบัญชีผูใช OpenID (Digital ID) ใหทำการสมัครบัญชีผูใชงาน Digital ID ท่ีเว็บไซต Connect.egov.go.th และดำเนินการกรอกขอมูลสวนบุคคล เพ่ือกำหนด Username / Password ในการเขาใชงานระบบ

สิทธ์ิในการเขาใชงานระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ สำหรับเจาหนาท่ี มีข้ันตอนในการขอรับสิทธ์ิ และใชงานสิทธ์ิอยางไร

- สิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ จะยืนยันจากรหัสผูใชงาน (Token) ท่ีผูใช ทำการกรอกหลังจากการ Log in เขาสูระบบคร้ังแรก

- สำหรับการ Log in เขาสูระบบคร้ังถัดไป ผูใชงานสามารถใชบัญชี Digital ID (OpenID) Log in เขาสูระบบไดตามปกติ (ไมตองทำการกรอกรหัส Token อีก)

สิทธ์ิในการเขาใชงานระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ สำหรับเจาหนาท่ี มีสิทธ์ิใดบาง และเปนสิทธ์ิการใชงานสำหรับหนวยงานระดับใด

- เจาหนาท่ีสวนกลาง    :   สำหรับเจาหนาท่ีหนวยงานระดับกรม หรือ เทียบเทา

- เจาหนาท่ีจุดบริการ    :   สำหรับเจาหนาท่ีหนวยงานภายในสังกัด หรือ เจาหนาท่ีหนวยงานภายใตสังกัด

- เจาหนาท่ีจัดทำคูมือ   :   สำหรับเจาหนาท่ีจัดทำคูมือประชาชนของหนวยงานระดับกรม หรือ หนวยงาน (อปท.)

- เจาหนาท่ีรีวิวคูมือ       :   สำหรับเจาหนาท่ีอนุมัติคูมือของหนวยงานระดับกรม หรือ หนวยงาน (อปท.)

การขอรับรหัสผูใชงาน (Token) สำหรับการเขาใชระบบคร้ังแรก กรณีเจาหนาท่ีหนวยงานสวนกลางระดับกรม หรือเทียบเทา ตองดำเนินการอยางไร

- ใหเจาหนาท่ีสวนกลางท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลขอมูลของหนวยงาน ติดตอมาท่ี DGA Contact Center ที่ contact@dga.or.th หรือ เบอรโทร 02 612 6060 เพื่อขอใชบริการ info และรับรหัส Token ตามกระบวนการ

https://connect.egov.go.th/
mailto:contact@dga.or.th


การขอรับรหัสผูใชงาน (Token) สำหรับการเขาใชระบบคร้ังแรก กรณีเจาหนาท่ีหนวยงานภายในสังกัด หรือภายใตสังกัด ตองดำเนินการอยางไร

- เจาหนาท่ีหนวยงาน สามารถติดตอขอรับรหัส Token จากเจาหนาท่ีหนวยงานสวนกลางระดับกรม หรือหนวยงานตนสังกัด

เจาหนาท่ีสวนกลางสามารถใหรหัสผูใชงาน (Token) สำหรับการเขาใชระบบคร้ังแรก แกเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัด ไดอยางไร

- เจาหนาท่ีสวนกลางของหนวยงาน สามารถไปท่ีเมนู “บัญชีผูใช” > “จัดการ Token” และเลือกบทบาทผูใชงานสำหรับเจาหนาท่ี เพ่ือคัดลอกรหัส Token ใหแกเจาหนาท่ีตามสิทธ์ิ

รหัสผูใชงาน Token ใชงานอยางไร

- รหัสผูใชงาน (Token) ใชเพ่ือยืนยันสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบคร้ังแรก เพ่ือยืนยันสิทธ์ิของหนวยงานและบทบาทผูใช ในการเขาใชงานของเจาหนาท่ีแตละทาน

- รหัส Token สามารถใชงานได 1 รหัส ตอ 1 ทาน (ใชไดคร้ังเดียว)

- ในกรณีท่ีตองการใหรหัส Token แกเจาหนาท่ีทานถัดไป จะตองทำการกดปุม “Refresh” ท่ีคอลัมภ Refresh Token และคัดลอกรหัส Token ใหม ใหแกเจาหนาท่ีตามสิทธ์ิ

หากเจาหนาท่ีสวนกลางคัดลอกรหัส Token ใหแกเจาหนาท่ีผิดสิทธ์ิ สามารถดำเนินการแกไขไดอยางไร

- เจาหนาท่ีสวนกลางของหนวยงาน สามารถไปท่ีเมนู “จัดการรายละเอียดผูใชงาน” ทำการคนหาช่ือผูใชงาน (ช่ือเจาหนาท่ีดังกลาว) และกดปุม “แกไข” เพ่ือเขาไปแกไข “บทบาทผูใช” ตามสิทธ์ิท่ีถูกตองได

ในกรณีท่ีมีบัญชีผูใชงานจากหนวยงานอ่ืน หรือผูใชงานท่ีไมไดอยูในหนวยงานของทาน เขามาอยูในขอมูลผูใชงานของหนวยงาน จะดำเนินการอยางไร

- เจาหนาท่ีสวนกลางของหนวยงาน สามารถไปท่ีเมนู “จัดการรายละเอียดผูใชงาน” เพ่ือกดปุม “ลบ” ผูใชงานดังกลาวจากขอมูลผูใชงานของหนวยงานได

หนวยงานตองทำการปรับปรุงขอมูลการปกหมุดจุดบริการ และขอมูลการปกหมุดคูมือประชาชน ใหม บนระบบ info.go.th  ปจจุบันหรือไม

- ขอมูลของหนวยงานจากระบบ citizen.info.go.th และขอมูลคูมือประชาชนจากระบบ backend.info.go.th จะถูกโอนยายขอมูลท้ังหมดมายังระบบ admin.info.go.th โดยเจาหนาท่ีหนวยงานสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาวในระบบได ต้ังแตวันท่ี 1

มีนาคม 2565 เปนตนไป

โปสเตอร QR Code ประเมินความพึงพอใจการใชบริการ ท่ีหนวยงานเคยดาวนโหลดจากระบบ CITIZENinfo ยังสามารถใชงานไดอยูหรือไม

- หนวยงานสามารถดาวนโหลดโปสเตอร QR Code รูปแบบใหม ไดท่ีระบบ info ปจจุบัน เน่ืองจากมีการปรับปรุงรูปแบบชุดคำถามใหมท่ีครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

ชองทางเว็บไซตการเขาใชงานของประชาชน และชองทางการเขาใชงานสำหรับเจาหนาท่ีหนวยงาน คือชองทางเดียวกันหรือไม

- ชองทางการเขาใชงานของประชาชน และเจาหนาท่ีหนวยงาน จะอยูภายใต Domain เดียวกัน โดยชองทางหนาบานสำหรับประชาชน จะใช URL info.go.th และชองทางหลังบานสำหรับเจาหนาท่ี จะใช URL admin.info.go.th

ชองทาง info backend เดิมท่ี URL backend.info.go.th ยังคงตองเขาไปปรับปรุงคูมือประชาชนอยูอีกหรือไม

- ใหเจาหนาท่ีใชชองทางใหม ซ่ึงเปนชองทางปจจุบันในการปรับปรุงขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเดียว ท่ี URL admin.info.go.th

แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ยังคงมีใหบริการตอหรือไม

- การใหบริการสำหรับประชาชน จะถูกปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบริการมาท่ีเว็บไซต info.go.th โดยทำการโอนยายขอมูลจากแอปพลิเคชัน CITIZENinfo และเพ่ิมเติมรูปแบบบริการใหมมาไวท่ีเดียว



ระบบศูนยรวมขอมูลเพ่ือติดตอราชการ สามารถใชงานบนอุปกรณใดไดบาง

- สามารถใชงานบนอุปกรณคอมพิวเตอร หรือบนอุปกรณท่ีรองรับบราวเซอร (browser) Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer 9 ข้ึนไป

หากทานมีขอสงสัยในเร่ืองการกรอกขอมูล หรือแจงปญหาทางดานขอมูลในเร่ือง การปรับปรุงคูมือประชาชน การรายงานผลการออกใบอนุญาต หรือ การแจงเร่ืองลาชา สามารถติดตอสอบถามไดท่ีใด

- สามารถติดตอสอบถามไดท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชงานระบบ สามารถติดตอสอบถามหรือแจงปญหาไดโดยวิธีใด

- สามารถติดตอมายัง DGA Contact Center ท่ี contact@dga.or.th หรือ เบอรโทร 02 612 6060

คำถามเก่ียวกับการปรับปรุงคูมือสำหรับประชาชน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน บนระบบปจจุบัน

ในกรณีท่ีตองการแกไข ช่ือหนวยงาน/ ช่ือจุดบริการ หรือขอมูลของหนวยงาน สามารถดำเนินการไดท่ีเมนูใด

- เจาหนาท่ีหนวยงานสามารถไปท่ีเมนู “หนวยงานและโครงสราง” เพ่ือทำการปรับปรุงแกไขขอมูลของหนวยงาน/ จุดบริการ (Profile) ตามโครงสรางในระบบได

หากหนวยงาน หรือ จุดบริการ ท่ีมีอยูบนระบบ ไมไดใหบริการแกประชาชนแลว สามารถดำเนินการอยางไร

- เจาหนาท่ีหนวยงานสามารถไปท่ีเมนู “หนวยงานและโครงสราง” > “จัดการหนวยงาน” และแกไขขอมูลท่ี สถานะของจุดบริการ เพ่ือทำการแกไข “การแสดงผล” ของจุดบริการดังกลาว

การสรางและการปรับปรุงขอมูลกระบวนงานและคูมือประชาชน สามารถดำเนินการไดท่ีเมนูใด

- สำหรับการจัดการขอมูลของกระบวนงาน ไปท่ีเมนู “จัดการกระบวนงาน” โดยสามารถแกไขขอมูลกระบวนงานไดทันที

- สำหรับการจัดการขอมูลคูมือประชาชน ไปท่ีเมนู “จัดการคูมือประชาชน” โดยสามารถตรวจสอบความถูกตองของคูมือ หรือเพ่ิม Revision ใหม เพ่ือปรับปรุงแกไขคูมือประชาชนเวอรชันถัดไป และเขาสูกระบวนงานขออนุมัติคูมือประชาชนตามกระบวนการ

บนระบบ

ในเมนู “จัดการกระบวนงาน” การใส ช่ือเรียกท่ัวไป คืออะไร มีประโยชนอยางไร

- ในระบบ info ปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงฟลดของคูมือสำหรับประชาชน เพ่ือชวยในเร่ืองการคนหาคูมือประชาชน ใหสามารถคนหาคูมือเจอไดงายข้ึน การใสช่ือเรียกท่ัวไป จึงถูกนำไปประโยชนในเร่ืองการคนหาคูมือของหนวยงาน โดยเจาหนาท่ีหนวยงาน

สามารถใส คำ ท่ีใชเรียกช่ือบริการท่ัวไปในทองถ่ิน หรือ คำท่ีประชาชนใชเรียกช่ือบริการดังกลาวในพ้ืนท่ีได

การใส “ปายคำ” (Tag) ในขอมูลของกระบวนงาน คืออะไร มีประโยชนอยางไร

- การใสขอมูล ปายคำ (Tag) ชวยในเร่ืองการจัดกลุมบริการของหนวยงาน เพ่ือชวยจัดกลุมบริการตาม Service Catalog ท่ีมีอยูบนระบบ (อางอิงขอมูลการจัดกลุมบริการ จากทาง ก.พ.ร.) โดยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. “หมวดหมูบริการ” คือ การจัดหมวดหมูของบริการ ตามการจัดกลุมบริการพ้ืนฐานตาง ๆ ในระดับ Main Catalog

2. “กลุมผูใชบริการ” คือ การจัดกลุมบริการ ตามกลุมผูใชบริการท่ีเหมาะสม ในระดับ Main Catalog

3. “ปายคำ” คือ การจัดกลุมบริการในระดับยอย Sub-Catalog หรือ การติดแท็ก (Tag) อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับบริการ
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หนวยงานจะทราบไดอยางไรวา คูมือประชาชน ของหนวยงาน ถูกเผยแพรอยูบนหนาเว็บไซต info.go.th สำหรับประชาชนเรียบรอยแลว

- ทานสามารถเช็คสถานะการเผยแพรคูมือ ไดท่ีเมนู “จัดการคูมือประชาชน” และดูขอมูลท่ีคอลัมภ “สถานะ” วาคูมือฉบับดังกลาวมีสถานะ เผยแพร หรือไม

- ในกรณี “สถานะ” ของคูมือดังกลาว ยังไมถูกเผยแพร จะตองรอเขาสูกระบวนการ อนุมัติคูมือข้ันท่ี 1 โดยเจาหนาท่ีรีวิวคูมือของหนวยงาน และอนุมัติข้ันท่ี 2 โดยเจาหนาท่ี ก.พ.ร. ตามลำดับตอไป

กรณีหนวยงานของทาน ไมมีคูมือสำหรับประชาชน ไมมีการระบุข้ันตอนตามหลักเกณฑ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ แตมีการใหบริการประชาชนในรูปแบบอ่ืน สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดการใหบริการดังกลาวในระบบไดหรือไม

- สำหรับหนวยงานท่ีไมมีคูมือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ ทานสามารถกรอกขอมูลการใหบริการไดท่ีเมนู “จัดการบริการอ่ืนๆ” เพ่ือกรอกรายละเอียดขอมูลการใหบริการของหนวยงานได

ในการเช่ือมโยงกระบวนงาน (การปกหมุดคูมือประชาชน) ตองดำเนินการหรือไม มีผลอยางไร

- การเช่ือมโยงกระบวนงาน หรือ การเช่ือมโยงคูมือประชาชน จะเปนการเช่ือมโยงขอมูลคูมือไปยังหนวยงานหรือจุดท่ีใหบริการประชาชน เพ่ือมาแสดงผลท่ีเว็บไซต info.go.th โดยประชาชน จะสามารถเห็นคูมือดังกลาวบนขอมูลจุดบริการของทานได

เจาหนาท่ีหนวยงานสวนกลาง และเจาหนาท่ีหนวยงาน สามารถดูผลคะแนนความพึงพอใจการใชบริการจากประชาชน ไดท่ีเมนูใด

- สามารถดูผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจการใชบริการ ไดท่ีเมนู “summary report” > “รายงานผลประเมินความพึงพอใจ”

ในกรณีท่ีประชาชนผูใชบริการ ตองการใหคะแนนประเมินความพึงพอใจ แตไมมีอุปกรณ หรืออุปกรณของผูใชไมรองรับการสแกน QR Code จะสามารถดำเนินการอยางไรไดบาง

- เจาหนาท่ีหนวยงาน สามารถจัดหาอุปกรณ Smart phone หรือ Tablet และทำการคัดลอกล้ิงค “copy link” หนาจอการใหคะแนนความพึงพอใจของหนวยงาน ไดท่ีเมนู “Download QR Code/Link Poster”

การรายงานผลการออกใบอนุญาต กรณีตองการแกไขสิทธ์ิการรายงานใหแก กรม หรือ จุดบริการ เปนผูรายงาน สามารถทำไดหรือไม

- สามารถทำไดโดยแจงความประสงคมาท่ี DGA Contact Center ที่ contact@dga.or.th หรือ เบอรโทร 02 612 6060

หมายเหตุ: ปจจุบัน ระบบต้ังคาสิทธ์ิการรายงานผลการออกใบอนุญาตใหจุดบริการเปนผูรายงาน โดยขอมูลการรายงานดังกลาว จะถูกสรุปภาพรวมไปยังหนวยงานระดับกรม

ในกรณีท่ีเกินระยะเวลาท่ีกำหนดการรายงานผลการออกใบอนุญาต และหนวยงานยังไมไดรายงานผลดังกลาว ตองดำเนินการอยางไร

- เจาหนาท่ีหนวยงานสามารถขอ “ปลดล็อค” ไดท่ีเมนู “สรางรายงานการออกใบอนุญาต” โดยระบุเหตุผลในการขอดำเนินการปลดล็อค เพ่ือรายงานผลการออกใบอนุญาตภายใน 5 วันทำการ หลังจากไดรับการอนุมัติ หากพนระยะเวลาท่ีกำหนดดังกลาว

ระบบจะไมสามารถทำการขอปลดล็อคไดอีก

ในกรณีท่ีหนวยงานมีการทำหนังสือแจงเร่ืองลาชา เจาหนาท่ีตองกรอกขอมูลลงในระบบ info ปจจุบัน หรือไม

- ในกรณีท่ีมีการดำเนินการลาชา ใหเจาหนาท่ีหนวยงานทำการรายงานผลแจงเร่ืองลาชา โดยการกรอกขอมูลในระบบท่ีเมนู “หนังสือแจงเร่ืองลาชา” เพ่ือเปนขอมูลใหแกเจาหนาท่ีหนวยงานสวนกลางตนสังกัดรับทราบ และเปนขอมูลสำหรับสืบคนเร่ืองท่ีลาชา

ใหแกประชาชนผูมาใชบริการทราบถึงสถานะของการขอใชบริการได

หากตองการดูรายงานสรุปผลขอมูลของหนวยงาน อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม สามารถดูไดท่ีเมนูใด

- สามารถดูไดท่ีเมนู “summary report” เพ่ือดูรายงานในมิติตาง ๆ ได และหากตองการรายงานขอมูลจากระบบไปใช ทานสามารถ export ขอมูลไดท่ีปุม “สงออก excel/ csv” ได
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