
                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                สพบ.กพ.ทบ. (กองสารสนเทศฯ  โทร. ๙๗๑๘๐)   . 
ที ่   กห ๐๔๐๑.๓/๑๕๒                               วันที่        ๒๔ พ.ค. ๖๒           
เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าแผนงานการลดเรียกรับส าเนาเอกสารทางราชการ ในส่วนของ ทบ.     .     

เรียน จก.กพ.ทบ. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนงานการลดเรียกรับส าเนาเอกสารทางราชการ ในส่วนของ ทบ. 
 ๒. มติคณะรัฐมตรี เรื่อง มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ๒ ต.ค. ๖๑ 
 ๓. ส าเนาหนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๖/๑๕๙๓ ลง ๓ พ.ค. ๖๒ 
 ๔. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบา้นเมืองทีด่ี (ฉบับที ่๒)          
  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       ๕. บัญชีรายละเอียดความต้องการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   ๖. บัญชีรายละเอียดความต้องการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๑. สพบ.กพ.ทบ. ขออนุมัติแผนการด าเนินงานการลดเรียกรับส าเนาเอกสารทางราชการ 
ในส่วนของ ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ มีเป้าหมาย     
โดยสรุป ดังนี้ 
  ๑.๑ เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้หน่วยใน ทบ. ใช้งานระบบ (Government 
Data Exchange Center : GDX) ทดแทนการเรียกรับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
โดยให้เริ่มใช้งานตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ เป็นต้นไป 
  ๑.๒ เป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท าการพัฒนาระบบฯ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เข้าในระบบงาน
ของ ทบ. แบบอัตโนมัติ  

 ๒. ข้อเท็จจรงิ  
 ๒.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ ๒ ต.ค. ๖๑ เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอร่าง
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแกป่ระชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 
จากประชาชน) ให้หน่วยงานของรัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถใช้      
เลขประจ าตัวประชาชนของผู้มาขอรับบริการในการเข้าถึงเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่ทางราชการ
ออกให้เพ่ือประกอบการอนมุัต ิอนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง รับแจ้ง การช าระภาษี
อากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะดังนี้ 
  ๒.๑.๑ มาตรการระยะสั้น เมื่อประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ ให้เจ้าหน้าที่  
เป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้จากระบบที่เชื่อมโยงไว้และลงนามรับรอง โดยประชาชนผู้มา
ติดต่อ ไม่ต้องเป็นผู้น าส าเนามา และไม่ต้องลงนามรับรอง 
  ๒.๑.๒ มาตรการระยะกลาง ให้หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ 
แอปพลิเคชั่น ที่ให้บริการประชาชนเมื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง เพ่ือให้
สามารถดึงข้อมูลของประชาชน เพ่ือกรอกลงในแบบค าร้องดิจิทัลของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ 
 

ด่วนมาก 



- ๒ - 
 
  ๒.๑.๓ มาตรการระยะยาว ให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : GDX) เรียกดูและบันทึกเอกสารทางราชการ
ระหว่างหน่วยงานได้และให้บริการออนไลน์ได้ 
 ๒.๒ ผบ.ทบ. อนุมัติหลักการให ้กพ.ทบ. ท าการเชื่อมโยงขอ้มูลกับส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง
ตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาที่ทางราชการออกให้
จากประชาชน) และให้ กพ.ทบ. จัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานและความต้องการงบประมาณส่ง
ให้ สปช.ทบ. พิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณ ภายใน ก.ค. ๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
 ๒.๓ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(ฉบับที่ ๒) ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตราที่ ๖ มีใจความว่า “การบริการประชาชนและการติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดด้วย” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 

           ๒.๔ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : 
GDX) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ     
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนเมื่อใช้บริการจากภาครัฐ ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
  ๒.๕ สพบ.กพ.ทบ. (กองสารสนเทศฯ) ได้ท าหนังสือประสานไปยัง ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อขอรับการสนับสนุนในการใช้งานระบบ GDX ตามข้อ ๒.๔ 
ในส่วนของ ทบ. เรียบร้อยแล้ว 
 ๓. สพบ.กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการตอบสนองมาตรการอ านวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) โดยคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามที่ ผบ.ทบ. อนุมัติหลักการให้ กพ.ทบ. ท าการเชื่อมโยงข้อมูล
กับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการฯ เพ่ือให้ประชาชน สามารถรับบริการจากภาครัฐ ได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง จึงเห็นควรให้ด าเนินการตามกรอบแผนงานการลดเรียกรับส าเนาเอกสารทางราชการ 
ในส่วนของ ทบ. ที่ สพบ.กพ.ทบ. ได้เสนอ 
 ๔. ข้อเสนอ  เหน็ควรด าเนนิการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้ด าเนินการจัดท าแผนตามแผนงานการลดเรียกรับส าเนาเอกสารทาง
ราชการ ในส่วนของ ทบ. ตามข้อ ๑ 
 ๔.๒ ส่งแผนการด าเนินงานฯ และความต้องการงบประมาณฯ ให้ สปช.ทบ. เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๕ และ ๖ 
 ๔.๓  เสนอความต้องการถึง สส. ในการจัดหา สป. สาย ส. (เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน 
Smartcard Reader) ตามมาตรการอ านวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก
ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 
 ๔.๔ มีหนังสือถึง นขต.ทบ. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานการเรียกรับส าเนาเอกสาร
ทางราชการ 
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  ๔.๕ ให้ สพบ.กพ.ทบ. (กองสารสนเทศฯ) อ านวยการและก ากับดูแลการพัฒนาระบบ 
ตามข้อ ๑  

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
และลงนามในร่างหนังสือ (ส าเนาคู่ฉบับ ๓, จริง ๓) ที่แนบ  
 
 
                       พล.ต. วีระกาญจน ์  โล่ห์สถาพรพิพิธ  
                                                      ผอ.สพบ.กพ.ทบ.  
 
 
 
 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
- ลงนามแล้ว 
 
พล.ท. อยุทธ์   ศรีวเิศษ 
          จก.กพ.ทบ. 
         ๒๔ พ.ค. ๖๒ 
 
 
 


