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สารบัญ 
 

                                                                                                       หน้า                            
กําหนดการสัมมนา                                                                                   ๑                               
วัตถุประสงค์การสัมมนา                                                                              ๒ 
ที่มาการสัมมนา                                                                                         ๒ - ๓ 
เป้าหมายในส่วนของ ทบ.                                                                                ๓ 
แผนการปฏิบัติ                                                                                       ๔ 
แนวทางการปฏิบัติ                                                                                 ๕ 

ส่วนของเจ้าหน้าที่                                                                 ๕ 
ส่วนของอุปกรณ์                                                                    ๕ 
ส่วนของซอฟท์แวร์                                                                ๕ 
ส่วนของธุรการ                                                                      ๕ 

การสมัครขอใช้ Email จาก สส.                                                                  ๕ 
การขอ Pin Code จาก สนง.เขต                                                                       ๖ 
สิ่งที่ควรรู้                                                                                         ๗ 

 GDX  คืออะไร                                                               ๗ 
 IKNO  คืออะไร                                                         ๗ 
 Linkage คืออะไร                                                              ๗ 

 Smart Card  คืออะไร                                                                      ๘ 
 ก.พ.ร. ทําหน้าที่อะไร                                                                           ๘ 
 DGA ทําหน้าที่อะไร                                                                            ๙ 
 กรมการปกครองทําหน้าที่อะไร                                                               ๑๐ 

การใช้เคร่ืองอ่านข้อมูลบัตร                                                                          ๑๑ - ๑๒ 
การใช้งานข้อมูลบุคคล Linkage                                                                     ๑๓ - ๑๗ 
การเซ็นต์รับรองสําเนา                                                                                  ๑๗ 
ปัญหาและข้อสงสัยเพิ่มเติม                                                                            ๑๘ 
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กําหนดการสัมมนา  ห้วงวันที่ ๒ - ๕ ก.ค. ๖๒ 
วัน  -  เวลา การปฏิบตั ิ  วัน  -  เวลา การปฏิบตั ิ
๒ ก.ค. ๖๒     ๔ ก.ค. ๖๒   

๐๗๓๐ - ๐๘๓๐ ผู้เข้ารบัการสมัมนาลงทะเบียน (รับประทานอาหารว่าง)   ๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ ผู้เข้ารบัการสมัมนาลงทะเบียน 
๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน"   ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ แยกกลุม่สัมมนาเรื่อง การลดเรียกสาํเนา (ตอ่) 
๑๐๐๐ - ๑๐๑๕ พัก    ๑๐๐๐ - ๑๐๑๕ พัก (รับประทานอาหารวา่ง) 

๑๐๑๕ - ๑๑๓๐ 
บรรยายเรื่อง "การสนับสนุนและพฒันาระบบศูนย์กลาง 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ" 

  ๑๐๑๕ - ๑๒๐๐ แยกกลุม่สัมมนาเรื่อง การลดเรียกสาํเนา (ตอ่) 

๑๑๓๐ - ๑๒๐๐ พิธีเปิดการสัมมนาฯ   ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน   ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ แยกกลุม่สัมมนาเรื่อง การลดเรียกสาํเนา (ตอ่) 
๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ บรรยายเรื่อง "การสนับสนุนและพฒันาระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ" (ต่อ)   ๑๔๐๐ - ๑๔๑๕ พัก (รับประทานอาหารวา่ง) 
๑๔๐๐ - ๑๔๑๕ พัก (รับประทานอาหารวา่ง)   ๑๔๑๕ - ๑๖๐๐ แยกกลุม่สัมมนาเรื่อง การลดเรียกสาํเนา (ตอ่) 
๑๔๑๕ - ๑๖๐๐ บรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบการยื่นขอรับบําเหน็จ บํานาญ ดว้ยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส"์   ๑๖๐๐ - ๑๖๓๐ สรุปผลการปฏิบตัปิระจําวัน 
๑๖๐๐ - ๑๖๓๐ ชี้แจงการแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารฯ และ ธุรการเพิ่มเติม   ๑๘๐๐ - ๒๒๐๐ รับประทานอาหารเย็น 
๑๘๐๐ - ๒๒๐๐ รับประทานอาหารเย็น   ๕ ก.ค. ๖๒   

๓ ก.ค. ๖๒     ๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ ผู้เข้ารบัการสมัมนาลงทะเบียน 
๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ ผู้เข้ารบัการสมัมนาลงทะเบียน   ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ อภิปรายผลการสมัมนาฯ 
๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ กพ.ทบ. ชี้แจงเรื่องการดําเนินการของ ทบ.   ๑๐๐๐ - ๑๐๑๕ พัก (รับประทานอาหารวา่ง) 
๑๐๐๐ - ๑๐๑๕ พัก (รับประทานอาหารวา่ง)   ๑๐๑๕ -  ๑๑๓๐ อภิปรายผลการสมัมนาฯ (ต่อ) 
๑๐๑๕ - ๑๒๐๐ แยกกลุม่สัมมนาเรื่อง การลดเรียกสาํเนา   ๑๑๓๐ -  ๑๒๐๐ พิธีปิดการสัมมนาฯ 
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน   ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ แยกกลุม่สัมมนาเรื่อง การลดเรียกสาํเนา (ตอ่)    
๑๔๐๐ - ๑๔๑๕ พัก (รับประทานอาหารวา่ง)    
๑๔๑๕ - ๑๖๐๐ แยกกลุม่สัมมนาเรื่อง การลดเรียกสาํเนา (ตอ่)    
๑๖๐๐ - ๑๖๓๐ สรุปผลการปฏิบตัปิระจําวัน    
๑๘๐๐ - ๒๒๐๐ รับประทานอาหารเย็น    
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วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับโครงการฯ และระดมความคิดของหน่วยที่มีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการเรียกรับสําเนาเอกสารในลักษณะต่าง ๆ เพื่อนําผลจากการสัมมนาไปกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในระดับ ทบ. ต่อไป 

กลุ่มผู้เข้ารับการสัมมนา   :   ฝสธ. หรือ นายทหารสัญญาบัตร ผู้รับผิดชอบงานด้านกําลงัพลของหน่วย 

จํานวนผู้เข้ารับการสัมมนา  :  ๑๑๔ นาย 

ที่มา (โดยสรุป) 
 
มติ ครม. ๑๕ มี.ค. ๕๙  

ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน 
และการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้รองรับการดําเนินการเชื่อมโยง 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
คําสั่ง คสช. ๒๑/๒๕๖๐ 

ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําสําเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ 
ใบอนุญาตหรือผู้ย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดแจ้งหรือผู้แจ้ง” ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอํานาจอนุมัติ อนุญาต 
ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 
 มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ  (Government Data 
Exchange Center: GDX) เพื่อให้บริการเอกสารดิจิทัลแก่หน่วยงานรัฐ และให้ส่วนราชการ ยกเลิกการ
ร้องขอสําเนาเอกสารทางราชการจากประชาชน โดยเร่ิมจากการยกเลิกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านก่อน ภายใน ๖ เดือน แล้วขยายผลไปยังสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ๆ ต่อไป 
สั่งการนายกรัฐมนตรี ในพิธีปักหมุดโครงการ CITIZENINFO วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ 

“ให้หน่วยงานของรัฐเร่งดําเนินมาตรการยกเลิกการขอสําเนาเอกสารราชการ จากประชาชน” 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือ ๒ ต.ค. ๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอร่างมาตรการอํานวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ให้หน่วยงานของ
รัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ เพื่อให้สามารถใช้เลขประจําตัวประชาชนของผู้มาขอรับ
บริการ ในการเข้าถึงเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบการอนุมัติ อนุญาต 
ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง รับแจ้ง การชําระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดย
แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ 
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มาตราการระยะสั้น เม่ือประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารหรือหลักฐาน
ที่ต้องใช้จากระบบท่ีเชื่อมโยงไว้และลงนามรับรอง โดยประชาชนผู้มาติดต่อไม่ต้องเป็นผู้นําสําเนามา 
และไม่ต้องลงนามรับรอง 
มาตรการระยะปานกลาง ให้หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ แอปพลิเคชั่น ที่ให้บริการประชาชน
เม่ือเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลขอประชาชน เพื่อกรอก
ลงในแบบคําร้องดิจิทัลของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ 
มาตรการระยะยาว   ให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Exchange Center : GDX) เรียกดูและบันทึกเอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงาน
ได้และให้บริการออนไลน์ได้ 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(ฉบับที่ ๒) ๒๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

“การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทําโดย
ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กําหนดด้วย” 
อนุมัติหลกัการให้ กพ.ทบ. ทําการเช่ือมโยงข้อมูลกับสว่นราชการทีเ่กี่ยวข้องตามมาตรการฯ สปช.ทบ. 
๐๔๐๖/๑๕๙๓ ลง ๑๔ พ.ค. ๖๒ 

ผบ.ทบ. อนุมัติหลักการให้ กพ.ทบ. ทําการเช่ือมโยงข้อมูลกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องตาม
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสําเนาที่ทางราชการออกให้จาก
ประชาชน) โดยให้ กพ.ทบ. จัดทํารายละเอียดและแผนการดําเนินงาน 
 
เป้าหมายในส่วนของ ทบ. 
ระยะท่ี ๑ ทบ.สามารถยกเลิกการเรียกรับสําเนาเอกสารทางราชการฯ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบ้านตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ เป็นต้นไป 
ระยะที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับ Platform กลาง และทําการ อัพเดต 
อัตโนมัติ  
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แผนการปฏิบัติ (ในส่วนของ ทบ.) 
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แนวทางการปฏิบัติ (ในส่วนของ ทบ.) 
สิ่งที่ต้องเตรียมการ 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือผู้เข้าใช้งานระบบฯ (ไม่จํากัดชั้นยศ หรือประเภทตามความเหมาะสมและการ
พิจารณาของหน่วย) 
๒. ฝสธ. หรือ นายทหารสัญญาบัตร เป็นอย่างน้อยในการเซ็นต์รับรองสําเนาเอกสาร ตามระเบียบ ทบ. 
ส่วนของอุปกรณ์ 
๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ โน๊ตบุ๊ค สําหรับใช้งานและติดตั้งระบบ (ของหน่วยเอง) 
๒. เคร่ืองอ่านบัตร Smartcard (กพ.ทบ. จะเป็นผู้แจกจ่ายให้) 
๓. เคร่ืองพิมพ์ Printer (ของหน่วยเอง) 
ส่วนของซอฟท์แวร์ 
๑. ลงทะเบียนหรือสมัครเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมระบบ GDX ระบุในส่วนของ ทบ. 
๒. ติดตั้งซอฟท์แวร์ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการอ่านข้อมูลบัตร 
ส่วนของธุรการ 
๑. สมัครขอใช้ Email จาก สส. 
๒. สมัครขอรับ Pin Code จาก สนง.เขต 
๓. แจ้งรายชื่อหรือผู้เข้าใช้งานระบบฯ (ไม่จํากัดชั้นยศ หรือประเภทตามความเหมาะสมและ            
การพิจารณาของหน่วย) เพื่อให้ กพ.ทบ. กําหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 
การสมัครขอใช้ Email จาก สส. 
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การขอ Pin Code จาก สนง.เขต 
 

  

 

PIN Code คือชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่กําหนดข้ึนเป็นรหัสลับเฉพาะส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกับ
เลขประจําตัวประชาชนเพ่ือใช้เป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบงานหรือการให้บริการในระบบคอมพิวเตอร์ 
ภายใต้ข้อกําหนดหรือรูปแบบของหน่วยงานผู้ให้บริการจะกําหนดข้ึน 

 

                           ผู้มีสิทธ์ิในการขอ Pin Code 

 

 

 

 

 
 
 

PIN Code คือ
ไ
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สิ่งที่ควรรู้ (โดยสรุป) 

 
 
GDX คืออะไร 
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX) 

GDX เป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูล เอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐที่จะมี
รูปแบบการทํางานที่แตกต่างจากการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐที่ผ่านมา มีการออกแบบโดยคํานึงถึง
มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายหรือเพิ่มเติม
การเชื่อมโยงจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และที่สําคัญคือ การดําเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะเป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล  (Data Governance) โดยแต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังคง
จัดเก็บและดูแลข้อมูล เอกสารทะเบียนดิจิทัลเหมือนเดิม และ GDX จะเป็นฐานของการต่อยอด
ไปสู่การพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service (OSS) ที่สมบูรณ์ได้ 
IKNO คืออะไร 

สิทธิ์ ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบบุคล ต่าง ๆ ที่กรมการปกครองกําหนดให้ตรวจสอบได้ และให้
อนุญาต ตามสิทธิ์ที่ กาหนดไว้ (ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์) เหมือนกับ ตามเขต/อําเภอ ที่เข้าทําอยู่แต่
จะได้สิทธิ์ตามที่กรมการปกครองกําหนด (กองทัพบก ทํา MOU ไว้กับ กรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว) 
Linkage คืออะไร 
 สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนของส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ข้อมูล (Gate Way) ตามที่ส่วนราชการร้องขอ 
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Smart Card คืออะไร 

 

สมาร์ทการ์ดเป็นบัตรพลาสติกชนิดหนึ่ง มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มแตกต่างกัน
ตรงที่มีการฝังชิปไว้ที่บนบัตรด้วย ซึ่งในตัวชิปนี้สามารถบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และมีวิธีการ
รักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี 
ก.พ.ร. ทําหน้าที่อะไร 

มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการทํางานของ ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงาน
ของรัฐอย่างอื่น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 3/1 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสํานักงาน ก.พ.ร. มีขอบเขตครอบคลุมในเร่ืองเกี่ยวกับ 

๑. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) 
กําหนด  
     ๒.๑  งานวิเคราะห์  วิจัยและเสนอความเห็นศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ 
หลักเกณฑ์ เก่ียวกับการพัฒนา ระบบราชการ ในการจัดโครงสร้างระบบราชการ การแบ่งส่วนราชการ 
การพัฒนาองค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ การตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และคณะรัฐมนตรี
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ เก่ียวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรีการจัดทํารายงานประจําปี เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และ
งานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา   
     ๒.๒  การให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 
     ๒.๓  การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
     ๒.๔  การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบราชการ 
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DGA ทําหน้าที่อะไร 
 DGA หรือ สพร. เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเก่ียวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการ
ให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เก่ียวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล 

๒. จัดทํามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ
กระบวนการดําเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทํางานระหว่างกันของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกัน 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัล
ภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เก่ียวข้อง 
๕. พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว และม่ันคงปลอดภัย 
๖. ให้คําปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล 

๗. ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมใน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๘. สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดทํากรอบการจัดสรร
งบประมาณ  บูรณาการประจําปีที่เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล 

๙. ดําเนินการอื่นเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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กรมการปกครองทําหน้าที่อะไร 

 
 

๑. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักาาความสงบเรียบร้อย การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่
พนักงานฝ่ายปกครอง และการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

๓. ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งาน
ควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการ
มวลชน 

๔. สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ 
๕. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารกษาดินแดน  
๖. ดําเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบลและ

หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
๗. ดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชนและงาน

ทะเบียนอื่น รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

๘. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
๙. ดําเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
๑๐. อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

นายอําเภอ 
๑๑. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การใช้เคร่ืองอ่านข้อมูลบัตร 

๑. เม่ือเข้าสู่ระบบ GDX แล้ว คลิกที่เมนู ตรวจสอบข้อมูล > ข้อมูลบุคคล(On Card) 

 

ภาพท่ี .๑ เมนูการเข้าหน้าจอ ข้อมูลบุคคล(On Card) 

๒. เม่ือเข้าสู่หน้าจอ ข้อมูลบุคคล(On Card) แล้ว ให้คลิกที ่   

 

ภาพท่ี .๒ หน้าจอ ข้อมูลบุคคล(On Card) 

๓. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อขอเปิดโปรแกรม GDX Reader ให้คลิกที ่   

 

ภาพท่ี .๓ หน้าต่างขอเปิดโปรแกรม GDX Reader 

*หมายเหตุ* วิธีการติดต้ัง GDX Reader สามารถเปิดดูได้ที่ http://dop.rta.mi.th/cancledoc 

๔. กรณียังไม่ได้ติดตั้ง GDX Reader หรือไม่พบเคร่ืองอ่าน Smart Card จะแจ้งสถานะการอ่านบัตร ไม่
สําเร็จ 

 

ภาพท่ี .๔ หน้าจอ ข้อมูลบุคคล(On Card) สถานะการอ่านบัตร ไม่สําเร็จ 
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๕. กรณีสามารถอ่านบัตรได้ จะแสดงข้อมูลบุคคลตาม Smart Card ที่เสียบในเคร่ืองอ่าน Smart Card ไว้ 

 
ภาพท่ี .* หน้าจอ ข้อมูลบุคคล(On Card) สถานะการอ่านบัตร สําเร็จ 

๖. เมื่อต้องการเอกสารท่ีมีข้อมูลบุคคลตาม Smart Card ที่เสียบในเคร่ืองอ่านคลิกที่ 

 

ภาพท่ี .๖ หน้าจอ ข้อมูลบุคคล(On Card) ตําแหน่งปุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร 

๗. ระบบ GDX จะออกรายงานเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF 

  ภาพท่ี .๗ ตัวอย่างเอกสารข้อมูลบุคคล(On Card) 
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การใช้งานข้อมูลบุคคล Linkage 

๑. เม่ือเข้าสู่ระบบ GDX แล้ว คลิกที่เมนู ตรวจสอบข้อมูล > ข้อมูลบุคคล(Linkage)  

 
ภาพท่ี .๑ เมนูการเข้าหน้าจอข้อมูลบุคคล(LINKAGE) 

๒. เม่ือเข้าสู่หน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล(จากฐานข้อมูล) (LINKAGE) แล้ว คลิกที่   

 
ภาพท่ี .๒ หน้าจอตําแหน่งปุ่มเปิดโปรแกรม GovAMI 

๓. จะมีหน้าต่างแจ้งขอเปิดโปรแกรม GovAMI ให้คลิกที่   

 
ภาพท่ี .๓ หน้าต่างแจ้งขอเปิดโปรแกรม GovAMI 

๔. เม่ือเปิดโปรแกรม GovAMI แล้ว คลิกที่  

 ภาพท่ี .๔ หน้าจอการเข้าสู่ระบบ GovAMI 
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๕. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสําหรับระบุรหัส PIN ของบัตรประจําตัวประชาชน กรอกรหัส PIN แล้ว
คลิกปุ่ม  

 
ภาพท่ี .๕ หน้าจอสําหรับใส่ PIN ของ Smart Card 

๖. เม่ือระบุรหัส PIN เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแจ้งสถานะ Success 

 
ภาพท่ี .( ผลการยืนยันรหัส PIN เรียบร้อย 

๗. ที่หน้าจอ ข้อมูลส่วนบุคคล(จากฐานข้อมูล) (LINKAGE) คลิกปุ่ม   

  
ภาพท่ี .๗ หน้าจอตําแหน่งปุ่มตรวจสอบสถานะล่าสุด 
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๘. ระบบ GDX จะตรวจสอบสถานะจากโปรแกรม GovAMI เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย จะแจ้งว่าสถานะ ออนไลน์ 

 
ภาพท่ี .๘ หน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล(จากฐานข้อมูล) (LINKAGE) สถานะ ออนไลน์ 

๙. เร่ิมการตรวจสอบข้อมูลบุคคลโดยกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน เมื่อกรอกแล้ว คลิกปุ่ม   

 
ภาพที่ .๙ หน้าจอส่วนการค้นหาข้อมูลบุคคล 

๑๐. กรณีระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนถูกต้อง ระบบ GDX จะแสดงข้อมูลบุคคล 

  
ภาพท่ี .๑๐ หน้าจอแสดงผลการคน้หาข้อมูลบุคคล 

๑๑. กรณีตรวจสอบ/เรียกดู/ออกเอกสาร จากส่วนข้อมูลบุคคลของ LINKAGE ให้คลิกที่ข้อความของ
ข้อมูลนั้น (กลุ่มข้อมูลที่ใช้งานได้ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล(จากฐานข้อมูล)(LINKAGE) และ ข้อมูลที่อยู่
บุคคล(จากฐานข้อมูล)(LINKAGE) 

  
ภาพท่ี .๑๑ เมนูกลุ่มข้อมูลบุคคล(จากฐานข้อมูล) (LINKAGE) 
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๑๒. ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล(จากฐานข้อมูล) (LINKAGE) 

 
ภาพท่ี .๑๒ หน้าจอแสดงผลข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล(จากฐานข้อมูล) (LINKAGE) 

๑๓. สามารถออกรายงานเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF โดยคลิกที่   

 

ภาพท่ี .๑๓ ตัวอย่างเอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคล(จากฐานข้อมูล) (LINKAGE) ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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๑๔. ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลข้อมูล ข้อมูลที่อยู่บุคคล(จากฐานข้อมูล)(LINKAGE) 

 

ภาพท่ี .๑๔ ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลข้อมูล ข้อมูลสมาชิกในบ้าน(ทะเบียนบ้าน) (LINKAGE) 

การเซ็นต์รับรองสําเนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเอกสาร ข้อมูลที่อยู่บุคคล 
(จากฐานข้อมูล)SMART CARD 
สําหรับการรับรองสําเนาเอกสาร  
(ผู้บังคับหน่วยแต่งตั้งให้รับรองสําเนา) 
ให้ทําการเซ็นต์รับรองสําเนามุม
ด้านล่างขวาของเอกสาร 

ตัวอย่างเอกสารด้านซ้าย  
เป็นข้อมูลที่อยู่บุคคล (จากฐานข้อมูล) 
SMART CARD การใช้งานการอ่าน
ข้อมูลบุคคลใน SMART CARD 
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การศึกษาเพิม่เติมในขั้นต้น 

การลดเรียกสําเนาเอกสารทางราชการ ในส่วนของ ทบ. 

http://dop.rta.mi.th/cancledoc 

 

ปัญหาและข้อสงสัยเพิม่เติม 
พ.ท. อลงกรณ์   สุภารส   กสท.สพบ.กพ.ทบ.   โทร.  ๐๒ - ๒๙๗ – ๗๑๘๐ 

การติดต่อผ่านช่องทางไลน์ 
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การปฏิบัติ (กลุ่ม) 

 

ให้แต่ละกลุ่มสัมมนาร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามบ่งการดังต่อไปนี้ 

๑. ในระยะที่ ๑ ของกระบวนการจัดทําระบบเพื่อยกเลิกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 
จากประชาชน ในส่วนของกองทัพบกที่ใช้ระบบกลางของรัฐบาล โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้พิมพ์และเซ็นต์
รับรองสําเนาเอกสาร แทนการเรียกรับสําเนาจากประชาชน ท่านคิดว่ากระบวนการน้ี มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไร และควรปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง  

๒. ในระยะที่ ๒ ของการจัดทําระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติเพื่อลดการเรียกรับสําเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ จากประชาชน ให้ท่านเสนอเสนอระบบงานที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของท่านอย่าง
น้อย ๓ ระบบงาน โดยจัดเรียงตามลําดับความสําคัญของระบบงาน พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ที่ได้รับใน
ระบบงานนั้น 

๓. ในระยะที่ ๒ ของกระบวนการขับเคลื่อนในการลดการเรียกรับสําเนาเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ จากประชาชน ในส่วนของระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ ท่านคิดว่ากองทัพบก จะพบปัญหาในเร่ือง
ใดบ้าง พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 


