
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

แผนการพัฒนาระบบ 
 e - Service 

 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 
  



 
ระบบการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย 

ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (e-Service) 

 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีภารกิจ
สำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ก้าวไปสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยจึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออำนวยความสะดวกและ
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนชน จากเดิมที่ให้ดำเนินการในรูปแบบเดิมคือการส่งเอกสาร
ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการ
ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัยของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ให้สามารถดำเนินการผ่าน
ระบบออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาและแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์ (e-form) ในการ
ยกระดับการให้บริการของภาครัฐ และรองรับการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล  เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดภาระ
การเดินทางมาติดต่อราชการให้กับประชาชน 
 
แผนการพัฒนาระยะยาว (Roadmap) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
เป้าหมายสำคัญ 
ในการยกระดับ 

สามารถยื่นคำขอการขอใช้
พ้ืนที่ฯ ผ่านระบบออนไลน์
ทางเว็บไซต์ของ หอศิลป์
ร่วมสมัยราชดำเนิน พร้อม
แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา และแจ้งผลการ
พิจารณาทางระบบออนไลน์ 
(e-form) 
 

สามารถยื่นคำขอการขอใช้
พ้ืนที่ฯ ผ่านระบบออนไลน์
ทางเว็บไซต์ของ หอศิลป์
ร่วมสมัยราชดำเนิน พร้อม
แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา และแจ้งผลการ
พิจารณาทางระบบ
ออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัยใน
การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Pravacy) โดยมีผู้
ยื่นคำขอไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของผู้ยื่นคำขอ
ทั้งหมด 
 

สามารถยื่นคำขอการขอใช้
พ้ืนที่ฯ ผ่านระบบออนไลน์
ทางเว็บไซต์ของ หอศิลป์ร่วม
สมัยราชดำเนิน พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
แจ้งผล และทำธุรกรรม
การเงินทางออนไลน์ โดยมีผู้
ยื่นคำขอไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของผู้ยื่นคำขอทั้งหมด 
 

 

  



 

แผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการ 

ระยะเวลา เป้าหมาย ผลผลิตที่ได้รับ 

๑. ดำเนินการจัดทำ
ระบบการขอใช้พ้ืนที่
เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัยของหอ
ศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
โดยสามารถยื่นคำขอ 
พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
และแจ้งผลทางออนไลน์ 
  

ตุลาคม 2564 – เมษายน 
2565 

- เริ่มให้บริการระบบการ
ขอใช้พ้ืนที่ฯ แก่ประชาชน
ทางออนไลน์ 
 
- นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา
ระบบฯ รองรับการจัดทำ
ข้อมูล Big Data ต่อไปใน
อนาคต 
 

- มีระบบการให้บริการ
ประชาชนภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
จำนวน 1 ระบบ 
 

๒. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการขอใช้พ้ืนที่
เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัยใน
เว็บไซต์หอศิลป์ร่วม
สมัยราชดำเนิน 
(www.rcac84.com) 
 

เมษายน 2565 – 
กันยายน 2565 

- พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฯ ให้สามารถใช้งาน
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

- มีระบบ e-Service ที่ได้
มาตรฐานเว็บไซต์ของภาครัฐ 
เวอร์ชั่น 2.0  
 
 
 

๓. การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(Facebook , Line, 
www.)  
และสื่อออฟไลน์ 
(สื่อบุคคล, โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์, 
โทรศัพท์, หนังสือ) 

เมษายน 2565 – 
กันยายน 2565 

- เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการให้บริการของ
ภาครัฐผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารถสนเทศ
ของสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

- มีจำนวนข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก
ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 
ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   
ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Workflow กระบวนงานบริการ (ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงานบริการ) ในปัจจุบัน (as is) 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

ยื่นแบบคำขอฯ ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หรือ สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 
 
 
 
 

       เจ้าหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 

      คณะกรรมการพิจารณาตามแบบยื่นคำขอฯ 
 
 
 
 
 

      แจ้งผลการพิจารณาด้วยระบบงานสารบรรณ 
ของส่วนราชการ 

 
 
 
 
       
      ทำสัญญาและชำระเงินค่าบำรุง   

(ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดกระบวนงาน ดังนี ้
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์หอศิลป์ มีช่องให้การยืนคำขอการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัยของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดังนี้ 
     1.1 การยื่นด้วยตนเอง 
     1.2 การส่งทางไปรษณีย์ 

๒. มีการประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอใช้ ดังนี้ 
๒.๑ ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซด์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๒.2 ช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ ผ่านตัวบุคคล  

๓. การยื่นคำขอใช้ฯ มีช่องทางและแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทาง ดังนี้ 
3.1 เว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th) 

   
 

3.2 ผู้ต้องการยื่นคำขอสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งแบบคำขอพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาการยื่นด้วยตนเอง และการส่งทางไปรษณีย์ ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งจะรวบรวมและตรวจสอบ
เอกสาร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ 

3.3 คณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์จะดำเนินการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตต่อผู้ยื่นคำขอ 
ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ภายใน 35 วัน หลังจากได้รับ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และจะแจ้งผลการพิจารณาด้วยหนังสือตามระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ 

๓.4 ในกรณีที่คำขอได้รับการอนุมัติ จะดำเนินการประสานงานพร้อมออกหนังสือตามระบบงานสาร
บรรณของส่วนราชการแก่ผู้ขอใช้ ให้ดำเนินการลงนามสัญญาการขอใช้ และชำระเงินค่าบำรุงพร้อมออก
ใบเสร็จการชำระเงิน ต่อไป โดยให้ผู้ขอใช้ที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ
ของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 

http://www.ocac.go.th/


 
Workflow กระบวนงานบริการ (ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงานบริการ) ที่ปรับปรุงใหม่ (to be) 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 

สามารถยื่นแบบคำขอฯ ด้วยตนเองหรือจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หรือ สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือทางเว็บไซต์ พร้อมแนบ
เอกสารผ่านระบบ (www.rcac84.com) 

 
 
 
 
 

       เจ้าหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 

      คณะกรรมการพิจารณาตามแบบยื่นคำขอฯ 
 
 
 
 
 

      แจ้งผลการพิจารณาด้วยระบบงานสารบรรณของ 
ส่วนราชการ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

 
 
 
 
       
      ทำสัญญาและชำระเงินค่าบำรุง   

(ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ) 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดกระบวนงาน ดังนี ้
1. ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ศูนย์หอศิลป์ มีช่องให้การยืนคำขอการขอใช้พื้นทีเ่พ่ือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ร่วมสมัยของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ดังนี้ 
     1.1 การยื่นด้วยตนเอง 
     1.2 การส่งทางไปรษณีย์ 
 1.3 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (www.rcac84.com) 

๒. มีการประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอผ่านช่องทาง ดังนี้ 
๒.๑ ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย , เว็บไซต์หอศิลป์ร่วมสมัย   

ราชดำเนิน สื่อสังคมออนไลน์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน, Line Official สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
, สื่ออิเล็กทรอนิสกอ์อนไลน์ 

๒.2 ช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง, โทรศัพท์, สื่อบุคคล, สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น 
แผ่บพับ โปรชัวร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

๓. การยื่นคำขอ ผ่านระบบออนไลน์ 
     3.1 ศูนย์หอศิลป์ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือนำเสนอและขั้นตอนการยื่น
คำขอ ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านชื่อทางสื่อสังคมออนไลน์ของหอศิลป์
ร่วมสมัยราชดำเนิน 

 
    

3.2 การยื่นคำขอการขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ร่วมสมัยของหอศิลป์ร่วมสมัย        
ราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน       
มีกระบวนการ ดังนี้ 

3.2.1 สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ 

 
   
 
 
 
 



 
3.2.2 เลือกประเภทของผู้ยื่นคำขอ 

 
 

3.2.3 เลือกวันหรือพ้ืนที่ที่ต้องการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ พร้อมใส่รายละเอียดในการขอใช้ 

 
 

3.2.4 กรอกข้อมูลของผู้ขอใช้ตามแบบฟอร์มการยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารดิจิทัล (E-Document) 

 
 

3.2.5 ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดการยื่นคำขอ ระบบจะแจ้งการยื่นคำขอแก่ผู้ยื่นผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้ 

 
 
 
 
 
 



 
3.2.6 ระบบจะแจ้งการยื่นคำขอของผู้ขอใช้ แก่เจ้าหน้าที่ผ่านช่องอีเมล rcac.talk@gmail.com และ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือจัดเตรียมเอกสารเพ่ือนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้หอศิลป์ พิจารณา
หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไป  

 
 
3.2.7 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ใช้หอศิลป์มีมติในที่ประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการยื่นคำขอทั้ง
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ 1 ฉบับ และหนังสือ
ราชการ 1 ฉบับ 
 
3.2.8 ในกรณีที่คำขอได้รับการอนุมัติ ระบบจะดำเนินการแจ้ งเช่นเดียวกับข้อ 3.2.7 และให้ผู้ยื่นคำขอ
ดำเนินการในลำดับต่อไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔. แผนพัฒนา และต่อยอดระบบการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัยของหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดำเนิน ประจำปี พ.ศ. 2566  

 ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์หอศิลป์ ดำเนินการจัดทำระบบการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะร่วมสมัยของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น ให้สามารถดำเนินการยื่นคำ
ขอพร้อมแนบเอกสาร และรูปภาพประกอบการพิจารณาผ่านเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอใช้พ้ืนที่ฯ และการเข้าถึงการให้บริการของ
ภาครัฐแก่ประชาชนชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเพ่ืออำนวยความสะดวกและลดภาระการ
เดินทางมาติดต่อราชการให้กับประชาชน 

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์หอศิลป์ จึงมีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุง พัฒนา ระบบการ
ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัยของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินให้มีความสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบให้สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Pravacy) ตามมาตรฐานเว็บไซน์ของภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการของ
ภาครัฐ รองรับการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล และในการจัดทำข้อมูล Big Data ต่อไปในอนาคต 

 


