
 

รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการขับเคล่ือนการปรบัปรุงการบริการภาครัฐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุ ก.พ.ร. ชั้น ๕ สํานักงาน ก.พ.ร. 

................................................ 

รายชื่ออนุกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

๑. ดร.สุรชัย  ศรสีารคาม      ที่ปรึกษา 
๒. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    ประธานอนุกรรมการ 

(นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ) 
๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน     รองประธานอนุกรรมการ 

(นายประทีป กีรติเรขา ผู้แทน) 
๔. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแ้ทน  รองประธานอนุกรรมการ 

(ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(นางสาวมาลี วงศาโรจน์) ผู้แทน) 

๕. ปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
(นางถวิล เพ่ิมเพียรสิน ผูแ้ทน) 

๖. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
(ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต) ผู้แทน) 

๗. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
(นางปุณฑริกา พันธุ ผู้แทน) 

๘. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
(พ.ต.อ.อัษฎางค์ ม่วงศรี ผูแ้ทน) 

๙. อธิบดีกรมการกงสุลหรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
(ผู้อํานวยการกองหนังสือเดินทาง (นายรัชฎา จิวาลัย) ผูแ้ทน) 

๑๐. อธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
(นายชัยรัตน์ พรสวัสด์ิ ผู้แทน) 

๑๑. อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
(นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ ผูแ้ทน) 

๑๒. อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน      อนุกรรมการ 
(นายชาลี ช่ืนอุไทย ผูแ้ทน) 

๑๓. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้แทน    อนุกรรมการ 
(นางสาวเกิดศิริ กลายเพท ผูแ้ทน) 

๑๔. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
(นางละอองดาว สีจันทรแ์จ้ง ผู้แทน) 

๑๕. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้แทน    อนุกรรมการ 
(นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้แทน) 



๒ 

 

๑๖. อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
(นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ผูแ้ทน) 

๑๗. ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 
(พ.ต.อ.บุญชัย ปัญญาธรานุกูล ผูแ้ทน) 

๑๘. เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมหรือผู้แทน    อนุกรรมการ 
(นางพรพรรณ ศุภนคร ผูแ้ทน) 

๑๙. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
(พ.อ.สมเจตน์ ทองปลี ผู้แทน) 

๒๐. เลขาธิการสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
(นางเนตรนภิส สุชนวนิช ผู้แทน) 

๒๑. ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  อนุกรรมการ 
(นายอาศิส อัญญะโพธ์ิ ผูแ้ทน)  

๒๒. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   อนุกรรมการ 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่สํานักปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา) ผู้แทน) 

๒๓. ผู้อํานวยการกลุ่มสารสนเทศเพ่ือการบริหาร     อนุกรรมการ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางวนา คงเจริญ) 

๒๔. ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.   อนุกรรมการและเลขานุการ 
(นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา)      

๒๕. ผู้อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(นายวิเชียร ชิดชนกนารถ) 
       

อนุกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผู้แทน   อนุกรรมการ  
๒. อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
๓. ผู้แทนสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. นางสาวชไมพร พงศ์พยุนะ    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. นางสาวนราวัลย์ คําพวง    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. ร.ต.อ. นพดล ชัยมงคล    สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๔. พ.ต.ต.หญิงสมพร ไกรวัตนุสสรณ ์   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๕. เรือเอกสาโรจน์ คมคาย    สํานักงานประกันสังคม 
๖. นางสุภา พลเดช     สํานักงานประกันสังคม 
๗. นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ    สํานักงานประกันสังคม 
๘. นางศิริรัตน์ ศรีชาติ     สํานักงานประกันสังคม 
๙. นางสาวจรสพรรณ เอกอธิคมกิจ   สํานักงานประกันสังคม 
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๑๐. นางสาวนันทพร คอวนิช    กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) 
๑๑. นางสาวสุกัลยา อินทรประการ   กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) 
๑๒. นางจิราภา ท่าม่วง     กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
๑๓. นายสุชาติ ธานีรัตน์     กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
๑๔. นายสุชาติ บุญสิทธ์ิ     กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
๑๕. นายอนนต์ ร่มโพธ์ิรี     กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
๑๖. นางพัชรี แสวงทรัพย์    กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
๑๗. นางสาวสุภาพร โฉมเฉลา    กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
๑๘. นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง    กระทรวงแรงงาน 
๑๙. นางศิวพร เหลืองอมรศักด์ิ    กระทรวงแรงงาน (กรมการจดัหางาน) 
๒๐. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู    กระทรวงแรงงาน (กรมการจดัหางาน) 
๒๑. นายชวลิต แสงแจ่ม     กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) 
๒๒. นายยุทธนา แย้มส ี     กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) 
๒๓. นายสัญ สถาพรนุกูล     บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) 
๒๔. ร.ต.ท.ไกรสร ดีเลิศ     สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  

        สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๒๕. นางรุ่งนิภา อมาตยคา    กระทรวงสาธารณสุข 
๒๖. นางสาวประกายพฤกษ์ สุทนต์   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๒๗. นายเรืองเดช พนาธ์ิศักด์ิ    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๒๘. นางสาวศิริพันธ์ เหมืองสิน    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๒๙. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง    กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
๓๐. นางทัศนีย์ วัชราไทย     กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
๓๑. นางสาวมนวดี จันทิมา    สํานักงาน ก.พ.ร.  
๓๒. นางสาวกฤษณา แก้วด้วง    สํานักงาน ก.พ.ร. 
๓๓. นางสาวศุภมณี  ธนารักษ ์    สํานักงาน ก.พ.ร. 
๓๔. นายนลิน นิลผึง้     สํานักงาน ก.พ.ร. 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

รองประธานฯ (รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เน่ืองจากประธานฯ ติดภารกิจจึงขอทําหน้าที่ประธานแทนไปพลางก่อนในวาระที่ ๑  สําหรับวาระต่อไป 
ขอเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ (ดร.สุรชัย ศรีสารคาม) ทําหน้าที่ประธานต่อไป 
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วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้แจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่าจากมติการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบ
ภาพรวมแผนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ และมอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. หารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือจัดทํารายละเอียดแผนการปรับปรุงการบริการภาครัฐในแต่ละกลุ่มงานบริการเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในรายละเอียดแล้วขอ
นําเสนอกลุ่มงานบริการที่มีความพร้อมในการเสนอแผนการปรับปรุงบริการภาครัฐเป็นลําดับแรกจํานวน  
๔ กลุ่มงานบริการ ดังน้ี 

๑. ด้านงานทะเบียนบุคคล  
๒. ด้านการช่วยเหลือด้านการเงิน  
๓. ด้านสาธารณสุข  
๔. ด้านการจ้างงาน/สมัครงาน  

โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักมานําเสนอแผนการปรับปรุงบริการภาครัฐ ดังน้ี 

๑. ด้านงานทะเบียนบุคคล โดยผู้แทนกรมการปกครอง 

กรมการปกครองได้ดําเนินการวิเคราะห์การใช้สําเนาเอกสารเป็นหลักฐานในการขอรับ
บริการในงานบริการที่มีลําดับความสําคัญสูง ๓๑ งานบริการ พบว่า มีงานบริการที่ประชาชนต้องติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ ณ จุดให้บริการ จํานวน ๒๕ งานบริการ (รายละเอียดดังตารางที่ ๑) สําหรับที่เหลืออีก  
๖ งานบริการ เป็นการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือเว็บไซต์  

ตารางที่ ๑ : งานบริการประชาชนที่มีลําดับความสําคัญสูงที่ประชาชนต้องติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
ณ จุดให้บริการ 

กลุ่มงาน งานบริการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานทะเบียนบคุคล 

๑. การแจ้งเกิด 

กรมการปกครอง 
๒. การขึ้นทะเบียนและแก้ไขทะเบียนบ้าน 
๓. การทําบัตรประจําตัวประชาชน 
๔. การแจ้งการตาย 
๕. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
๖. การขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ กรมการขนส่งทางบก 

งานทะเบียนทีดิ่น 
๗. การจดทะเบียนที่ดินแก่บุคคล (โอนที่ดิน) 

กรมที่ดิน ๘. การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนด
ที่ดิน 
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กลุ่มงาน งานบริการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การช่วยเหลือด้าน
การเงนิ  

๙. การขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
กรมกิจการผูส้งูอายุ/  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑๐. การขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

๑๑. การขอรับเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน สํานักงานประกันสังคม 

ภาษี 
๑๒. การชําระภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา) กรมสรรพากร 
๑๓. การชําระภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก 

ความปลอดภัย ๑๔. การแจ้งความ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑๕. การจ่ายค่าปรับ 

การศึกษา 

๑๖. การรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ๑๗. การออกใบรับรองการสําเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษา 
๑๘. การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน/ สาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๙. การขอใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และ ปวช. 

๒๐. การรับนักเรียนระดับ ปวส. และอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา/ สาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒๑. การขอใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับ 
ปวส. และอุดมศึกษา 

สาธารณสขุ 

๒๒. การลงทะเบียนทําบัตรประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (บัตรทอง) 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

๒๓. การขอรับประโยชน์ในกรณีคลอดบุตร 
(กองทุนประกันสังคม) 

สํานักงานประกันสังคม 

การจ้างงาน/ 
สมัครงาน 

๒๔. การจัดหาแรงงาน (ใหผู้้ประกอบการ) 
กรมการจัดหางาน 

๒๕. การรับบริการจัดหางาน 

ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เอกสารหลักฐานที่ประชาชนต้องใช้ในการขอรับบริการใน ๒๕ งานบริการ
ดังกล่าวพบว่า มีเอกสารที่ต้องใช้แบ่งตามหน่วยงาน ดังน้ี  

๑) เอกสารที่ออกจากกรมการปกครอง  
๑.๑) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ๓ งานบริการ 
๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑๗ งานบริการ 
๑.๓) สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ๑๑ งานบริการ 
๑.๔) สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ ๑๐ งานบริการ 
๑.๕) สําเนาสูติบัตร ๔ งานบริการ 
๑.๖) สําเนาทะเบียนสมรส ๒ งานบริการ 
๑.๗) สําเนาใบมรณบัตร ๒ งานบริการ 
๑.๘) สําเนาทะเบียนหย่า ๑ งานบริการ 



๖ 

 

๒) เอกสารที่ออกจากกระทรวงสาธารณสุข 
๒.๑) หนังสือรับรองการเกิด (ทร.๑/๑) ๑ งานบริการ 
๒.๒) หนังสือรับรองการตาย (ทร.๔/๑) ๑ งานบริการ 

๓) เอกสารที่ออกจากกรมที่ดิน 
๓.๑) หนังสือแสดงสิทธิในการถือครองที่ดิน ๒ งานบริการ 
๓.๒) โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือหนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด ๑ งานบริการ 

๔) เอกสารที่ออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๑) หนังสือรับรองผู้ประสบภัย ๑ งานบริการ 

๕) เอกสารที่ออกจากสํานักงานประกันสังคม 
๕.๑) หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. ๖ – ๐๙) ๑ งานบริการ 

๖) เอกสารที่ออกจากกรมการจัดหางาน 
๖.๑) ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง (สําหรับผู้ว่างงาน) ๑ งานบริการ 
๖.๒) ใบแจ้งตําแหน่งงานว่าง (สําหรับผู้ประกอบการ) ๑ งานบริการ 
๖.๓) ใบลงทะเบียนการแจ้งตําแหน่งงานว่าง (สําหรับผู้ประกอบการ) ๑ งานบริการ 

๗) เอกสารที่ออกจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
๗.๑) สมุดทะเบียนเกษตรกร ๑ งานบริการ  

๘) เอกสารที่ออกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
๗.๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ๒ งานบริการ 

๙) เอกสารที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก 
๙.๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ๑ งานบริการ 

๑๐) เอกสารที่ออกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๑๐.๑) บันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจ (สําหรับแจ้งการตายกรณีตายผิดธรรมชาติ) 

๑ งานบริการ 

๑๑) เอกสารที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๑.๑) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน/ผลการศึกษา ๒ งานบริการ 

๑๒) เอกสารอ่ืน ๆ 
๑๒.๑) คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด กรณีแบ่งตามคํา

พิพากษาหรือคําสั่งศาลหรือโดยมีคําพิพากษา 
๑๒.๒) ใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
๑๒.๓) แผนที่ต้ังสํานักงานและรูปถ่ายที่ต้ังสํานักงานทั้งภายในและภายนอก 
๑๒.๔) รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มมีติให้ทํานิติกรรม 
๑๒.๕) รูปถ่ายคร่ึงตัว ขนาด ๑ น้ิว 
๑๒.๖) หนังสือมอบอํานาจ 
๑๒.๗) หนังสือมอบอํานาจ การรับเงิน 
๑๒.๘) หนังสือมอบอํานาจ การลงทะเบียน 



๗ 

 

๑๒.๙) หนังสือยินยอมให้ทํานิติกรรม     
๑๒.๑๐) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
๑๒.๑๑) หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน (กรณีเรียนระบบทวิภาคี) 
๑๒.๑๒) หนังสือหรือคําสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน 
๑๒.๑๓) หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 
๑๒.๑๔) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒.๑๕) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๑๒.๑๖) หลักฐานการเวนคืนที่ดิน กรณีเวนคืนที่ดิน 
๑๒.๑๗) หลักฐานคํายินยอมหรือต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใดหรือบุคคลใดกอ่น 
๑๒.๑๘) หลักฐานหรือหนังสือรับรองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
๑๒.๑๙) หลักฐานอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนภาษี (ถา้มี) 

ทั้งน้ี เป้าหมายของอนุกรรมการฯ ชุดน้ี คือ การลดการใช้สําเนาเอกสารทั้งหมดโดยให้
ประชาชนใช้บัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อกับภาครัฐ ซึ่งในระยะแรกหากส่วนราชการใด
สามารถเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับกรมการปกครอง และรองรับการอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card  
ก็จะไม่ต้องเรียกเอกสารที่ออกจากกรมการปกครองทั้งหมด โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของ
กรมการปกครองได้ ส่วนเอกสารอ่ืน ๆ น้ัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละส่วนราชการว่าจะสามารถพัฒนา
ฐานข้อมูลมาทดแทนการเรียกสําเนาเอกสารจากประชาชนได้หรือไม่ นอกจากน้ีอาจจะต้องมีการปรับระเบียบ
ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้เดิมด้วย  

ความเห็นของอนุกรรมการฯ 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เสนอว่า ควรจัดทําเป็นแผนงานที่กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่
ชัดเจน เพ่ือจะได้นํามากําหนดว่าจะมีการยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารใดเมื่อไหร่ และนําไปเสนอคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐต่อไป  

 ผู้แทนกรมการปกครอง ช้ีแจงว่า เน่ืองจากข้อกฎหมายเก่ียวกับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กําหนดให้ส่วนราชการสามารถเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลได้เพียงบางส่วนซึ่งเป็น
ข้อมูลจากกรมการปกครองเท่าน้ัน ดังน้ัน หากจะลดการใช้สําเนาเอกสารข้างต้น ทุกส่วนราชการจะต้อง
เช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับกรมการปกครอง และพัฒนาระบบงานรองรับการอ่านบัตร Smart Card   
เพ่ือเป็นการใช้สิทธ์ิของประชาชนในการเรียกดูข้อมูลของตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเป็นไป
ตามมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ระบุว่า ประชาชนมีสิทธ์ิร้อง
ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการของตนท่ีหน่วยงานของรัฐจัดเก็บได้ ทั้งน้ี ในเบ้ืองต้นจะเรียกดูข้อมูลได้จาก
ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส ทะเบียนช่ือบุคคล และทะเบียนบัตรประชาชน ส่วนเอกสารอ่ืน ๆ น้ัน ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งขณะน้ีมีความพร้อมแล้ว ๑๓ ส่วนราชการ กระบวนงานแรกที่จะเห็น
เป็นรูปธรรมคือการเช่ือมโยงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมการปกครองเกี่ยวกับการขอตรวจอาวุธปืน 
หมายจับและประวัติอาชญากรรม หมายจับกรณีออกหนังสือผ่านแดน และการตรวจประวัติข้อมูล
อาชญากรรมกรณีขอมีไว้ใช้อาวุธปืน  



๘ 

 

 ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ช้ีแจงว่า ในส่วนใบอนุญาตขับรถน้ัน ปัจจุบันกรม 
การขนส่งทางบกใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อยู่แล้ว ขณะนี้ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Smart Card 
Reader และออกแบบโปรแกรม หากแล้วเสร็จก็จะยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประชาชนได้ ทั้งน้ี การใช้ Smart 
Card Reader จะช่วยลดความผิดพลาดในการพิมพ์เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก นอกจากน้ี การพัฒนา
โปรแกรมให้ดึงข้อมูลมาพิมพ์ลงในแบบฟอร์มคําร้องโดยอัตโนมัติจะช่วยลดขั้นตอนการดําเนินงาน ทําให้
สามารถให้บริการประชาชนได้เร็วขึ้น และสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าประชาชนได้มาขอใช้บริการจริง
สําหรับในส่วนทะเบียนบ้านไม่มีการเรียกมานานแล้ว ซึ่งจะเหลือเพียงใบรับรองแพทย์เท่าน้ันที่ยังต้องเรียกจาก
ประชาชน นอกจากน้ี ในส่วนของการชําระภาษีรถจะเหลือเพียงใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจ
สภาพรถเอกชน (ตรอ.) และประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะมี
การเช่ือมโยงข้อมูลออนไลน์จาก ตรอ. ในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของประกันภัยฯ อยู่ระหว่างการทํา 
MOU กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หากดําเนินการได้
แล้วเสร็จทั้งหมดประชาชนก็จะไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการชําระภาษีรถ 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ กล่าวเสริมว่า กรณีตัวอย่างของกรมการขนส่งทางบกถือเป็น
ตัวอย่างที่ดี การใช้ Smart Card Reader ในการอ่านบัตรประจําตัวประชาชนจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเจ้าของบัตร
ได้มาใช้บริการจริง และสามารถดึงข้อมูลได้จากทุกส่วนราชการที่มีการเช่ือมโยงฐานมูลโดยไม่ติดปัญหาข้อ
กฎหมายเน่ืองจากถือว่าเป็นสิทธ์ิของประชาชนในการร้องขอข้อมูล โดยจะมีการเก็บ Log File ไว้เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบ แต่หากเป็นกรณีปัจจุบันที่ไม่ได้ใช้ Smart Card Reader จะต้องมีการวางระบบกําหนดสิทธ์ิและ
ยืนยันตัวตนของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการใช้ Smart Card Reader โดยใน
ส่วนของความม่ันคงปลอดภัยน้ันมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เมื่อมีการอ่านบัตรประจําตัวประชาชนจะมีการเช็ค
ว่าข้อมูลที่ร้องขอถูกส่งมาจาก IP ที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ และส่วนที่ ๒ มีการเช็คข้อมูลว่าการร้องขอมาจาก 
เจ้าตัวหรือไม่ โดยการเช็คลายพิมพ์น้ิวมือหรือการใส่รหัส (Pin Code) ที่ถูกต้อง ทั้งน้ี เห็นควรให้ส่วนราชการ
อ่ืนมีแผนงานหรือข้อเสนอในการขับเคลื่อนในลักษณะเดียวกัน โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนได้ดําเนินการในส่วนของ Linkage Center และมีการขอจัดต้ังงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไปแล้ว ซึ่งจะทําให้มีหน่วยงานที่สามารถดําเนินการได้มากกว่า ๑๓ หน่วยงาน โดยจะนํามารายงานคร้ังต่อไป
เมื่อมีความก้าวหน้าในการดําเนินการ 

 ผู้แทนกรมการปกครอง กล่าวเสริมว่า นอกจากวิธีการยืนยันตัวบุคคลตามที่ที่ปรึกษา
อนุกรรมการฯ กล่าวแล้ว การติดต่อกับภาครัฐ ณ จุดให้บริการ เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบบัตรได้โดยตรง
ว่าคนที่ถือบัตรประจําตัวประชาชนเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของบัตรหรือไม่ ซึ่งการที่จะเลือกใช้วิธีการยืนยันตัว
บุคคลด้วยวิธีใดน้ัน ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลน้ัน ๆ ว่าต้องการระดับความปลอดภัยในระดับใด 

 ผู้แทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) เสนอว่า หากหน่วยงานใช้ Smart Card 
Reader ในการให้บริการ แม้จะไม่ได้ใช้ตัวแปรอ่ืนในการยืนยันตัวตน แต่อย่างน้อยการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
ทะเบียนราษฎร์ก็มีประโยชน์ในแง่ของการตรวจสอบว่าบัตรประชาชนน้ัน ๆ ยังสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่  
เป็นการลดโอกาสในการใช้บัตรประชาชนท่ีหมดอายุไปทําธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ  

 รองประธานฯ (รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เสนอว่า  
ในส่วนของงานข้ึนทะเบียนเกษตรกร สอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) ดําเนินการอยู่ จึงอยากให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมวลผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ



๙ 

 

ทุกกรม แล้วนํามาพัฒนาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลให้เป็นกระบวนการที่ใกล้เคียงกัน มิเช่นน้ันแต่ละกรมก็จะ
ดําเนินการไปกันคนละทาง 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เสนอว่า กรณีทะเบียนเกษตรกรตามหลักการควรจะบูรณาการ
เป็นภาพรวมของกระทรวง เน่ืองจากเกษตรกร ๑ ราย อาจจะทําการเกษตรได้หลายประเภท หากสามารถ
ลงทะเบียนได้เบ็ดเสร็จเพียงครั้งเดียวก็จะเกิดประโยชน์ ลดความซ้ําซ้อน ซึ่งผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่สุดท้ายก็อยู่ที่จุด
เดียวอยู่แล้วคือเกษตรตําบลหรืออาสาสมัครที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ต้องลงทะเบียนทั้งสามเรื่อง  

 ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ช้ีแจงว่า ในเรื่องทะเบียนเกษตรกรหน่วยงานหลักที่ขึ้น
ทะเบียนด้านพืชจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร ทางด้านประมงก็จะเป็นกรมประมง ด้านสัตว์ก็จะเป็นกรม 
ปศุสัตว์ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของนิยาม ในขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการบูรณาการภายในกระทรวง 
สําหรับเรื่องของขั้นตอนกระบวนการนั้นเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะการข้ึนทะเบียนของ
กรมส่งเสริมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นรายครัวเรือน และมีการเก็บข้อมูลสมาชิกครัวเรือนร่วมด้วย ส่วนกรม 
อ่ืน ๆ จะขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี จะขอนํามาหารือคณะอนุกรรมการในภายหลัง ในเบ้ืองต้นการบูรณาการ
ข้อมูลที่ดําเนินการร่วมกับ สรอ. เป็นการดําเนินการในลักษณะคณะกรรมการซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างคําสั่ง
แต่งต้ัง มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานก็เพ่ือลดความซ้ําซ้อน หลักการคือไม่ว่าจะขึ้นทะเบียน
ที่จุดใดข้อมูลจะมารวมกันที่จุดเดียว ในส่วนของการบูรณาการจุดลงทะเบียนน้ัน คงจะต้องดําเนินการในระยะ
ต่อไป เน่ืองจากในปัจจุบันกระบวนงานของแต่ละกรมมีระยะเวลาดําเนินการที่แตกต่างกัน วิธีการเก็บข้อมูล
และความเช่ียวชาญก็จะแตกต่างกันในแต่ละด้าน 

 ผู้แทนกรมการปกครอง ช้ีแจงว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนได้มีการแจ้งให้ทุกส่วนราชการเสนอแผนปฏิบัติการไปแล้ว สําหรับประเด็นที่จะเสนอให้พิจารณาน้ัน
เป็นประเด็นเดิม คือ ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการตามแนวทาง ๔ ข้อที่ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ถือปฏิบัติ
ทุกส่วนราชการ ได้แก่ ๑) ให้สํานักทะเบียนกลางเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ๒) ให้ทุกส่วน
ราชการจัดทําฐานข้อมูลประชาชนของตนเองโดยใช้เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นดัชนีจัดเก็บ และทํา
หน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๓) ให้ทุกส่วนราชการเปิด Service ให้สํานักทะเบียน
กลางสามารถอ่านฐานข้อมูลได้ ๔) ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการบริการประชาชนรองรับการอ่านบัตร Smart 
Card เช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลแทนเรียกสําเนาจากประชาชน  

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เสนอว่า ตามท่ีผู้แทนกรมการปกครองเสนอถือเป็นหลักการที่
อนุมัติไปแล้ว ซึ่งมีความเห็นว่าควรจะเพ่ิมเติมอีก ๒ ประเด็น คือ ๑)  ให้มีการส่งต่อแผนการเช่ือมโยงฐานข้อมูล
จากคณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนมาที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงบริการ
ภาครัฐ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการชุดน้ีนําไปกําหนดแผนการลดการเรียกสําเนาเอกสาร ๒) ให้มีการรวบรวม
รายช่ือหน่วยงานที่จะเกิดการบริการแบบ One Stop Service เช่นเดียวกับกรมการขนส่ง เพ่ือจะได้นําไปสู่
แผนงานในการที่จะพัฒนาการบริการประชาชน  

 รองประธานฯ (รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ช้ีแจงว่า
แผนการดําเนินการจะโยงไปถึงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและการต้ังงบประมาณด้วย หากมีกรอบระยะเวลา
และงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานจําเป็นต้องใช้ คงต้องไปต้ังงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เน่ืองจากงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการบูรณาการไปจนเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว   



๑๐ 

 

 ผู้แทนกรมการปกครอง ช้ีแจงว่า ขณะนี้มีหน่วยงานที่มีความพร้อมเช่ือมโยงฐานข้อมูล
กับกรมการปกครองจํานวน ๑๒ หน่วยงาน จากที่สํารวจทั้งหมด ๘๐ หน่วยงาน ซึ่งกรมการปกครองจะ
นําเสนอเพ่ือทราบต่อไปว่ามีหน่วยงานใดบ้าง และพร้อมจะเปิดข้อมูลใด เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ข้อมูล
เหล่าน้ี แจ้งความประสงค์มายังคณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน ซึ่งจะมีคณะทํางานที่ทํา
หน้าที่พิจารณาเรื่องน้ีเป็นการเฉพาะ 

๒. ด้านการช่วยเหลือด้านการเงิน โดยผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. 

ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. ช้ีแจงว่าตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ได้รับมอบหมายให้ดําเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้
โครงการขับเคลื่อน e-Payment ภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)  

ที่มาของการดําเนินการเน่ืองจากในปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณจํานวนมากเพ่ือสนับสนุน
สวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสําหรับเด็กและ
ครอบครัว สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการคนพิการ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส 
และสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีการให้เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามนโยบายในแต่ละรัฐบาล ซึ่งสวัสดิการ
เหล่าน้ีใช้งบประมาณสูงและมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า การจัดสวัสดิการสังคม
และการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐมีข้อจํากัดหลัก ๆ ๖ ประการ ได้แก่ ๑) ข้อมูลสวัสดิการภาครัฐกระจัด
กระจายอยู่หลายแห่ง ๒) ประชาชนเสียสิทธ์ิในการรับสวัสดิการจากภาครัฐเน่ืองจากไม่ทราบข้อมูล  
๓) ประชาชนต้องติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองเพ่ือรับสวัสดิการ ๔) ภาครัฐไม่สามารถป้องกันความเสี่ยง
ของการให้เงินช่วยเหลือซ้ําซ้อน ๕) ประชาชนอาจนําเงินช่วยเหลือไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และ ๖) ติดตามและ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการได้ยาก 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ใน ๓ ประเทศ คือ 
บราซิล ออสเตรลีย และสหรัฐอเมริกา พบว่า ทั้ง ๓ ประเทศได้มีการนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน 
การพัฒนาเก่ียวกับการให้สวัสดิการภาครัฐ โดยบราซิลและอเมริกาได้มีการพัฒนาการให้สวัสดิการภาครัฐผ่าน
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่บราซิลใช้ช่ือว่า EBC (Electronic Benefit Card) ส่วนที่อเมริกาใช้ช่ือว่า EPPI Card  
โดยทั้งสองประเทศจะมีการโอนเงินสวัสดิการของภาครัฐทุกประเทศเข้าไปยังบัตรดังกล่าว จากน้ันประชาชน
สามารถนําบัตรไปกดเงินได้ที่ตู้ ATM หรือใช้จ่ายตามร้านค้าต่าง ๆ สําหรับประเทศออสเตรเลียน้ัน ประชาชน
สามารถเช็คสิทธ์ิการได้รับสวัสดิการทุกประเภทผ่านทางเว็บไซต์หรือจุดให้บริการของ Centre Link ได้ภายใน
จุดเดียว 

เมื่อนําแบบอย่างที่ดีดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการให้สวัสดิการสังคมของ
ภาครัฐไทยแล้ว สามารถแบ่งกระบวนการให้สวัสดิการภาครัฐออกเป็น ๕ กระบวนการหลัก ดังน้ี 

๑) การกําหนดสิทธ์ิ คือ การบูรณาการข้อมูลที่จําเป็นในการกําหนดสิทธ์ิจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามากําหนดนโยบายการช่วยเหลือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมผู้ยากไร้
ที่ต้องการความช่วยเหลือ และสามารถระบุผู้ได้รับสิทธ์ิรายบุคคลโดยใช้เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  

๒) การรู้สิทธ์ิหรือแจ้งสิทธ์ิ คือ การให้ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก
ถึงสิทธ์ิที่พึงได้รับ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธ์ิได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการแจ้ง
สิทธ์ิเชิงรุกผ่านช่องทางรายบุคคล เช่น SMS เป็นต้น 



๑๑ 

 

๓) การลงทะเบียนรับสิทธ์ิ คือ การข้ึนทะเบียนของประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่ม
ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อยืนยันช่องทางการรับสิทธ์ิ เช่น การผูกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
กับบัญชีธนาคาร โดยดําเนินการผ่านสาขาของธนาคารซึ่งจะมีระบบการเช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ทําให้
ภาครัฐมีข้อมูลทะเบียนที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการเงินช่วยเหลือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และมั่นใจว่าจะถึงมือประชาชนอย่างถูกต้อง 

๔) การใช้สิทธ์ิ คือ การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากภาครัฐให้แก่ประชาชนโดยตรง (Direct 
Payment) ตามช่องทางที่ยืนยัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน (Indirect Payment) เช่น  
การชําระค่าบริการสาธารณูปโภค สิทธ์ิการได้รับอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

๕) การวัดผล/ตรวจสอบ คือ การบูรณาการข้อมูลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือและข้อมูล 
การใช้สิทธ์ิของประชาชนผ่านระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
นโยบายการให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบการเบิกจ่าย และติดตามว่าประชาชนนําเงินช่วยเหลือไปใช้ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่  

ทั้งน้ี ขอบเขตของการดําเนินโครงการในส่วนของสํานักงาน ก.พ.ร. น้ัน จะมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน ๓ กระบวนการ ได้แก่ ๑) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลเก่ียวกับสวัสดิการ
ภาครัฐ ในกระบวนการกําหนดสิทธ์ิ ๒) ระบบแจ้งและตรวจสอบสิทธ์ิสวัสดิการสังคม ในกระบวนการรู้สิทธ์ิ
หรือแจ้งสิทธ์ิ และ ๓) ระบบประเมินและตรวจสอบการใช้สิทธ์ิสวัสดิการสังคม ในกระบวนการวัดผล/
ตรวจสอบ โดยการดําเนินงานในระยะแรกจะนําร่องกับหน่วยงานจัดสวัสดิการที่มีความพร้อมสูง ซึ่งคาดว่าจะ
ใช้ระยะเวลาดําเนินการจนครบ ๕ กระบวนการ ได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

ในส่วนกลไกการทํางานได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment 
ภาครัฐ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีสํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง และ สรอ.เป็นฝ่าย
เลขานุการ สําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จสรุปได้ ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการเช่ือมโยงข้อมูล ๒) อาจมีกฎหมายหรือกฎระเบียบจํากัดมิให้หน่วยงานเปิดเผย (Share) ข้อมูล 
อันจะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการบูรณาการฐานข้อมูล ๓) ความพร้อมของฐานข้อมูลของหน่วยงาน และ
คุณภาพของข้อมูลที่จะต้องทําการบูรณาการ และ ๔) ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในการ
รองรับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ความเห็นของอนุกรรมการฯ 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เสนอว่า ในประเด็นเรื่องของสวัสดิการสังคมมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น เบ้ียผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งดําเนินการกําหนดสิทธ์ิโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายเงินโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีกรมการปกครองเป็น Linkage 
Center จึงเกรงว่าจะเป็นการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อนกันหรือไม่ 

 ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. ช้ีแจงว่า เน่ืองจากประชาชนหน่ึงคนต้ังแต่เกิดจนชราสามารถ
มีสิทธ์ิได้รับสวัสดิการมากกว่า ๑ ประเภท และมากกว่า ๑ หน่วยงาน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ทํา
หน้าที่บูรณาการภาพรวมของสวัสดิการภาครัฐทั้งหมด นอกจากน้ี ฐานของมูลของแต่ละหน่วยงานก็ยังไม่มีการ
วางมาตรฐานของการจัดเก็บให้สามารถเช่ือมโยงกันได้ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงต้องทําหน้าที่วางระบบเพ่ือ



๑๒ 

 

สนับสนุนการให้สวัสดิการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการให้สวัสดิการต่าง ๆ จากหลาย
หน่วยงานแก่ประชาชนผ่านบัตรใบเดียว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ตามท่ีได้เสนอไปแล้ว 

 ผู้แทน สปสช. ช้ีแจงว่า สวัสดิการของภาครัฐมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยมา
จากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการท่ีจะประมวลผลภาพรวมได้ทั้งหมด 
เพ่ือที่จะตอบโจทย์ว่าประชาชนหนึ่งคนมีสิทธ์ิได้รับสวัสดิการใดบ้าง โดยฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนํามาบูรณาการ 
ต้อง ไ ด้รับการตรวจสอบและปรับปรุ ง ใ ห้ถู ก ต้อง  (Data Cleansing) ก่อนที่ จะ นํามาประมวลผล  
จากประสบการณ์ที่หน่วยงานเคยดําเนินการเร่ืองประกันสุขภาพพบว่า ฐานข้อมูลที่มาจากแต่ละหน่วยงานมี
ความพร้อมที่จะนํามาประมวลผลแตกต่างกัน จึงต้องดําเนินการด้าน Data Cleansing ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะ
เช่ือมโยงกับกรมการปกครอง จากน้ันจึงจะนํามาประมวลผลได้ ดังน้ัน ควรจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า
หน่วยงานใดจะเป็นผู้ทําหน้าที่เหล่าน้ีให้ชัดเจน 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เสนอว่า เห็นด้วยในประเด็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่
บูรณาการภาพรวม ทั้งน้ี ในการดําเนินการควรจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้มากที่สุดเพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
เช่น Cloud หรือ Big Data ไม่ควรสร้างศูนย์หรือใช้บุคลากรเพ่ิมมากขึ้น แต่ให้เน้นการบูรณาการและการ
บริหารจัดการร่วมกัน   

 ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. ช้ีแจงว่า ในการดําเนินการจะมีการจัดลําดับความสําคัญจาก
ความพร้อมของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนของฐานข้อมูล โดยเริ่มนําร่องจากหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง
ก่อน เช่น เบ้ียผู้สูงอายุ เบ้ียผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และเงินช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งสํานักงาน 
ก.พ.ร. จะทําหน้าที่ออกแบบกระบวนการบูรณาการฐานข้อมูลและขับเคลื่อนให้หน่วยงานจัดสวัสดิการมีความ
พร้อมในการเช่ือมโยงข้อมูล สําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบํารุงรักษาในอนาคตจะ
เป็นหน้าที่ของ สรอ. 

 ผู้แทน สปสช. เสนอว่า ควรแบ่งหน่วยงานตามความพร้อมของฐานข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ หน่วยงานที่มีความพร้อมซึ่งสามารถพัฒนาให้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้เลย และหน่วยงานท่ี
ยังไม่พร้อมซึ่งต้องให้หน่วยงานกลางเข้าไปช่วยในการเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลก่อน 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เสนอว่า ในกรณีเบ้ียผู้สูงอายุน้ัน สามารถตรวจสอบจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้ว่าอายุหกสิบปีหรือไม่ จากน้ันจึงตรวจสอบว่ามีสิทธ์ิได้รับสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้า
เง่ือนไขหรือไม่ เช่น มีสิทธ์ิได้รับเงินบํานาญของข้าราชการหรือไม่ ก็จะสามารถแยกรายช่ือผู้ที่มีสิทธ์ิออกมาได้ 
ในส่วนของเบ้ียผู้พิการและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกัน เน่ืองจากเป็นข้อมูลของ
หน่วยงานที่เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับกรมกการปกครองอยู่แล้ว ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. ต้องไปหารือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องว่าแต่ละฝ่ายจะมีบทบาทเพ่ิมเติมในส่วนใด เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

 ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ช้ีแจงว่า ในประเด็นของสวัสดิการรถเมล์ฟรีเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลที่ออกค่าใช้จ่ายให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟ โดยสิทธ์ิของผู้ที่จะใช้บริการไม่ได้
เจาะจงเป็นรายบุคคล ประกอบกับนโยบายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว จึงไม่น่าจะเข้าข่ายเรื่องที่
พิจารณากันในตอนน้ี 

 ผู้แทน สปสช. เสนอว่า ในเบ้ืองต้นสํานักงาน ก.พ.ร. ควรจะจัดทํารายการสวัสดิการ
ภาครัฐที่จะเข้าสู่ระบบ e-Payment รวมทั้งระบุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จากน้ันให้แบ่งการหารือเป็นกลุ่มย่อย
โดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางเร่ือง Business Process และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็น



๑๓ 

 

หน่วยงานกลางเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากประสบการณ์ที่หน่วยงานเคยดําเนินการเรื่องคนพิการพบ
ประเด็นปัญหาหลัก ๆ คือ ข้อมูลไม่พร้อม ข้อมูลให้ไม่ได้ และรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืน ๆ เช่น หน่วยเบิกจ่าย
สิ่งของหรือเงินสวัสดิการมีหลายหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งหากมีคนกลางในการหารือก็จะช่วยบูรณาการในเรื่องน้ีได้ 

 ผู้แทนกรมการปกครอง เสนอว่า เรื่องน้ีมีคณะกรรมการเฉพาะที่ขับเคลื่อนเรื่อง  
e-Payment ดําเนินการอยู่แล้ว มีเจตนารมณ์ให้เกิดการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งค่อนข้างห่างไกล
จากเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการชุดน้ีที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริการประชาชนและการเช่ือมโยงข้อมูล
เพ่ือลดการใช้สําเนาเอกสาร ดังน้ันควรจะต้องแบ่งบทบาทกันให้ชัดเจน 

 ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. ช้ีแจงว่า การลดสําเนาเอกสารในการติดต่อราชการตามที่
กรมการปกครองเสนอเป็นเพียงการปรับกระบวนการระบุตัวตนของผู้รับบริการให้รวดเร็วขึ้นและลดการใช้
สําเนาเอกสาร แต่ในเรื่องของงานบริการประชาชนยังมีเรื่องของการทําธุรกรรม (Transaction) หรือการขอ
อนุมัติ ขออนุญาต เช่น ในกรณีงานบริการที่เก่ียวกับ Doing Business ต้องพัฒนาไปจนสามารถให้บริการทํา
ธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

๓. ด้านสาธารณสุข โดยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแนวทางการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐด้านข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมาทางกระทรวงให้บริการข้อมูลเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และ
นักวิชาการ เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผน การควบคุมโรค และการใช้งานอ่ืน ๆ เก่ียวกับการสาธารณสุข  
มีการให้บริการผ่านระบบ Web Service และ Website โดยข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ณ สถานบริการ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจะถูกเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลกลางของกระทรวง จากน้ันข้อมูลจะส่ง
ต่อไปยังผู้บริหารและนักวิชาการ ในปัจจุบันใช้ระบบเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักในการเช่ือมต่อข้อมูล  
มีการให้บริการแบบ Web Service มาที่กรมการปกครอง โดยให้ข้อมูลการแพ้ยา ผลนํ้าตาลในเลือด เบาหวาน 
ความดันโลหิต และค่า BMI อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวยังตอบโจทย์ได้เฉพาะในส่วนของนักวิชาการ หากจะ
นํามาให้บริการแก่ประชาชนต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่พร้อมใช้และสามารถเช่ือมโยงได้ ในส่วนของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนโครงการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือให้เช่ือมโยงเครือข่ายต่อไปยังโรงพยาบาลและสถานบริการทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีบางส่วนเท่าน้ันที่
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เช่น ในจังหวัดเดียวกันสามารถแลกข้อมูลการฉีดวัคซีนและการฝากครรภ์
ระหว่างโรงพยาบาลได้ แต่ยังไม่สามารถใช้ให้บริการข้ามจังหวัดได้ 

การดําเนินงานต่อไปในอนาคต จะพัฒนาไปสู่ระบบ PHR (Personal Health Record) 
โดยในช่วงเร่ิมต้นคงใช้เป็น Electronic Health Record ไปก่อน เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขในเร่ือง Family Care Team โดยเสมือนว่าประชาชนจะมีแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตัวเอง 
ซึ่งใช้เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็น Serial Number ทั้งน้ี ได้ศึกษาแนวคิดมาจากฮ่องกงและสิงคโปร์
ซึ่งได้มีการเริ่มใช้ระบบน้ีไปแล้ว  

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปิดข้อมูลสู่ประชาชน คือ ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ไม่ว่าจะเป็นตู้คีย์ออสหรือตู้เอทีเอ็ม ซึ่งเป็น
การให้บริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เช่นกรณีของคนเมืองที่มีความรู้จะไม่ต้องการไป
โรงพยาบาลเพียงเพ่ือรับยาเน่ืองจากต้องใช้เวลามากเป็นต้น ในต่างประเทศเช่นในสหรัฐอเมริกาหากผู้ป่วยดูแล
ตัวเองอย่างสมํ่าเสมอ สามารถตรวจสอบผลเลือดตัวเองได้ ตรวจหาค่าสารบางอย่างได้จากอินเตอร์เน็ต และ



๑๔ 

 

สามารถโต้ตอบกับแพทย์ทางอีเมลหรือทาง VDO Conference ได้ ก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปโรงพยาบาล  
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแออัดที่โรงพยาบาลได้ 

แนวทางในการทํางาน จะเริ่มจากการปรับปรุงระบบหลังบ้านก่อน (Backend) ทั้งในเรื่อง
ระบบข้อมูล มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล และการเช่ือมโยงเครือข่าย ขณะนี้ได้มีการต้ังคณะกรรมการในส่วน
ของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือจัดทํามาตรฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลรุ่นแรกออกมาก่อน เพ่ือนํามาใช้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเห็นภาพเดียวกัน  งบประมาณในการดํ า เ นินการใน
ช่วงแรกจะใช้ประมาณสี่สิบห้าล้านบาทในการดําเนินงานทั้งในเร่ืองซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการวิเคราะห์
ระบบ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จประกอบไปด้วย 

๑) ต้องมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เพ่ือคุ้มครองทั้งประชาชน
ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 

๒) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการกําหนดมาตรฐานกลาง
ในการเช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เน่ืองจากสถานพยาบาลมีทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน หาก
เช่ือมโยงข้อมูลเฉพาะในภาครัฐก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งองค์ความรู้ (Knowledge) ในการพัฒนา  
การนําไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมเพ่ิมคุณภาพการบริการสุขภาพ ตลอดจนศักยภาพและความ
พร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสุขภาพ (Man Power) 

๔) ความต่อเน่ืองในเรื่องนโยบายและงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับชาติ 

๕) ความพร้อมด้านเครือข่ายสื่อสาร (Internet) ต้องมีคุณภาพและมีความครอบคลุม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างต่อเน่ือง 

ความเห็นของอนุกรรมการฯ 

 ผู้แทน สปสช. ช้ีแจงว่า ในคณะกรรมาธิการสาธารณสุขได้เคยหารือเรื่องน้ี โดยพบปัญหา
ใหญ่อยู่ ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ ข้อกฎหมายภายใต้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ซึ่งข้อมูลสุขภาพถูกกําหนดให้เป็นมิติหน่ึงของข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ัน ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จึงมีเพียงเจ้าตัว
เท่าน้ัน สําหรับหน่วยงานวิจัยหรือหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการจะเข้าถึงต้องมีกฎเกณฑ์กําหนดว่าจะใช้ในกรณีใด 
แม้กระทั่งโรงพยาบาลเองที่นําเอาเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักไปเก็บในฐานข้อมูลก็ยังต้องพิจารณาว่า
สามารถทําได้หรือไม่ หากจะมีการจัดเก็บต้องประกาศเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ดังน้ัน จึงต้อง
พิจารณาเรื่องกฎหมายให้ถี่ถ้วน ประเด็นที่ ๒ เรื่องมาตรฐานของข้อมูล สํานักงานฯ ได้ลองนําเอาข้อมูล 
การชดเชยมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Level Seven : HL๗) พบว่า 
ประเทศไทยยังขาดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลอยู่มาก ดังน้ัน หากกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการเรื่องน้ี
ควรต้องมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายมาช่วยพิจารณาทั้งจากโรงพยาบาลเอกชน มหาวิทยาลัย และภาคส่วน
อ่ืน ๆ สําหรับในส่วนเทคโนโลยีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลคงทําได้ไม่ยาก ในกรณีข้อมูลวัคซีน และการฝาก
ครรภ์ สํานักงานฯ ได้พัฒนา Web Service ให้แล้วเสร็จต้ังแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมา แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่ได้
ถูกนําไปใช้อย่างต่อเน่ือง 



๑๕ 

 

 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ช้ีแจงว่า ในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้หารือกัน
ภายในกระทรวงเห็นว่า ประเทศไทยมีหน่วยบริการด้านสุขภาพในสังกัดของกระทรวงประมาณร้อยละ ๗๐ 
เมื่อเทียบกับหน่วยบริการสุขภาพทั้งประเทศ ซึ่งตรงกันข้ามกับต่างประเทศที่มีหน่วยบริการของรัฐเพียงร้อยละ 
๓๐ กระทรวงจึงเห็นว่าหากสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกระทรวงให้ได้ก่อนก็จะเกิดประประโยชน์กับ
ประชาชนมาก ในส่วนของมาตรฐาน HL๗ ก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อย ๆ ดําเนินการไป หากมีหน่วยงานอ่ืนอยากจะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางกระทรวงก็สามารถเข้ามาร่วมได้ ซึ่งขณะน้ีก็มีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่น้ีอยู่คือ
คณะกรรมการ e- Health ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังโดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเกือบทุก
กระทรวงเป็นคณะกรรมการ หากมีการประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องก็จะได้เห็นภาพใหญ่น้ีร่วมกัน 

 ผู้แทนกรมการปกครอง ช้ีแจงว่า ได้เคยหารือกับโรงพยาบาลศิริราชเรื่องการให้
ประชาชนใช้บัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อโรงพยาบาลและสามารถเรียกแฟ้มประวัติมาได้ 
ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ติดขัดปัญหาใด ๆ 

 ผู้แทน สปสช. ช้ีแจงว่า ตามกฎหมายได้ระบุว่าข้อมูลบุคคลในการรับบริการสุขภาพจะ
เก็บได้สองที่ คือ ๑) ณ หน่วยบริการท่ีให้การรักษา ๒) ณ หน่วยงานที่ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
ดังน้ัน หากหน่วยงานอ่ืนจะเก็บข้อมูลดังกล่าวต้องตรวจสอบว่ามีกฎหมายรองรับหรือไม่ ในส่วนของสํานักงานฯ 
น้ัน ได้ดําเนินงานร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยและ
ให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณโครงการต้ังที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีหลักการดําเนินงานเช่นเดียวกับที่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลในอดีต
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน HL๗ ทั้งในส่วนสถานบริการของกระทรวงและนอก
กระทรวง แต่ยังไม่สามารถดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ เน่ืองจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจึงติดขัดในข้อ
กฎหมาย จึงอยากเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขมาดําเนินการร่วมกันจะได้ไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการ
ดําเนินงาน 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เสนอว่า ตามหลักการแล้วระบบของโรงพยาบาลควรเป็น
ระบบเดียวกัน และควรเช่ือมโยงกับข้อมูลการชดเชยหรือประกันสุขภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประชาชนที่
เข้ารับการรักษาโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบเดียว และสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลท่ัว
ประเทศโดยใช้สิทธ์ิของประชาชนในการดึงข้อมูลประวัติการรักษาระหว่างโรงพยาบาล 

 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ช้ีแจงว่า ข้อมูลสุขภาพมีหลายมิติ ในส่วน สปสช. มีข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน แต่หน่วยงานที่เป็นผู้จัดทําข้อมูลคือโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ซึ่งมีข้อมูลสุขภาพครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาพยาบาล หรือข้อมูลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
อย่างไรก็ดี การดําเนินการที่กระทรวงฯ เสนอมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ซึ่งต้องไปจัดการปรับปรุงข้อมูลหลังบ้าน
ให้มีความพร้อมเสียก่อน ยังไม่สามารถให้บริการได้ในวันน้ี แต่ในที่สุดแนวโน้มในอนาคตคือต้องให้บริการไปถึง
ประชาชน 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เสนอว่า เรื่องน้ีเป็นเรื่องใหญ่และเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน
ดังน้ัน อาจจะใช้กลไกของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ในการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีมติว่าจะดําเนินการเรื่องการเช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลไปในลักษณะใด ทั้งน้ี  
ต้องเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน  
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๔. ด้านการจ้างงาน/สมัครงาน โดยผู้แทนกรมการจัดหางาน 

ผู้แทนกรมการจัดหางานได้เสนอแนวทางการปรับปรุงบริการภาครัฐด้านบริการจัดหางาน
ในประเทศ โดยในอดีตมีเพียงการให้บริการ ณ สํานักงาน ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และคนหางานที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดทํา Smart Job Center ขึ้นมา โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการให้บริการ ซึ่งเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการทั้งนายจ้างและคนหางาน  

การให้บริการรูปแบบใหม่เป็นการให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งนายจ้างสามารถ
ลงทะเบียนและแจ้งตําแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เช่นเดียวกันกับคนหางานก็สามารถ
จะเข้ามาดูและลงทะเบียนได้ นอกจากน้ี เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนสามารถดึงข้อมูลส่วนบุคคลจาก 
Smart Card ลงในใบสมัครได้โดยอัตโนมัติ จากน้ันจะมีการจับคู่ (Matching) ระหว่างตําแหน่งงานกับ
คุณสมบัติของผู้สมัครและเง่ือนไขต่าง ๆ จากน้ัน จะเป็นการการนัดสัมภาษณ์งานโดยพิมพ์เป็นบัตรนัดออกมา
เพ่ือนําไปสัมภาษณ์ ณ สถานที่ที่นายจ้างกําหนด โดยบางตําแหน่งงานสามารถให้บริการสัมภาษณ์งานผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ทันที  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้มีการเปิด Smart Job 
Center จํานวน ๑๒ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเป้าหมายที่จะเปิดเพ่ิมอีกใน ๓๒ จังหวัด และจะ
ครบทุกจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จะดําเนินการในส่วนของการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการสูงสุด (รายละเอียดดังตารางที่ ๒)  

ทั้งน้ี หากดําเนินการสําเร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับบริการจะใช้เพียงบัตร Smart Card ใบเดียว
ในการขอรับบริการ ตลอดจนใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างครบวงจร ซึ่งขณะน้ี อยู่ระหว่างการ
จัดทํา Application เพ่ือให้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือต้ังแต่การหาข้อมูลตําแหน่งงานว่าง สมัครงาน จับคู่
งาน จนกระทั่งการสัมภาษณ์งาน และสุดท้ายข้อมูลที่กรมฯ ต้องการคือ ข้อมูลย้อนกลับเมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับ
บรรจุงานแล้ว เพ่ือที่จะได้ตัดตําแหน่งงานและช่ือผู้ลงทะเบียนรายน้ันออกจากระบบ ซึ่งจะทําให้ลดข้อมูลขยะ
ในระบบได้ เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมฯ คาดหวังว่า จะมีข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เพ่ือที่จะเป็นศูนย์รวมความต้องการด้านแรงงานและทําให้ตลาดเกิดความสมดุล  

สิ่งที่อยากเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ีพิจารณาคือ ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ 
เน่ืองจากกรมฯ จะถูกตัดงบประมาณดําเนินการในทุก ๆ ปี ทําให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการดําเนินงาน  
จึงต้องการการผลักดันเรื่องงบประมาณ นอกจากน้ี ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องก็มีส่วนสําคัญต่อการ
เช่ือมโยงข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างของมาตรฐานข้อมูล เช่น กรณีคําว่าวุฒิการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน แต่ละสถานศึกษา ดังน้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการคงต้องไปหารือกันว่าจะทําอย่างไรให้การกําหนดวุฒิการศึกษาเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
เพ่ือให้การเช่ือมต่อฐานข้อมูลเป็นไปได้สะดวกย่ิงขึ้น ในส่วนของกรมฯ ก็จะหารือร่วมกับนายจ้างและสถาน
ประกอบการเพ่ือให้การกําหนดตําแหน่งงานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ในเรื่องของอาชีพก็เช่นเดียวกัน  
ซึ่งปกติแล้วจะมีการจัดมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรม โดยมีรหัสที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล ดังน้ัน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องใช้มาตรฐานน้ี เพ่ือให้กระทรวงต่าง ๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลของ
ประชาชนในส่วนของอาชีพสามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุขก็จะสามารถทราบว่า
ผู้ป่วยมีอาชีพอะไร หรือมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค เป็นต้น 
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ตารางที่ ๒ : เป้าหมายการเช่ือมโยงข้อมูลของกรมการจัดหางาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักงานประกันสังคม 

- ข้อมูลสทิธ์ิผู้ประกันตน 
- ข้อมูลการกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา
๓๓ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล 

กรมการปกครอง 
- ข้อมูลบุคคลจากทะเบียนราษฎร์ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ข้อมูลประวัติของผู้จบการศึกษา 
- ข้อมูลของบัณฑิตที่มีงานทําแล้ว 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- ข้อมูลคนพิการและข้อมูลสถานประกอบการ  
ที่ได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
- ข้อมูลผู้จบการศึกษา 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ข้อมูลสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมและ 
ตําแหน่งงานท่ีต้องการรับสมัคร 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- ข้อมูลสมาชิกและตําแหน่งงานท่ีต้องการรับสมคัร 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- หลักสูตรการฝกึอบรม 
- ข้อมูลผูผ้่านการฝึกอบรม 

ความเห็นของอนุกรรมการฯ 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า การบูรณาการข้อมูลมีอยู่สามกระทรวงหลักที่
เป็นปัญหาชัดเจน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องบูรณาการข้อมูลกับโรงพยาบาลทั้งหมดรวมทั้ง สปสช. 
ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องบูรณาการข้อมูลของเกษตรกรภายในกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการที่
ต้องบูรณาการข้อมูลการศึกษาต้ังแต่อนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ทั้งสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน 
หากบูรณาการโดยใช้เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นดัชนีได้ ข้อมูลเช่ือมมายัง Linkage Center ได้  
ก็สามารถวางแผนกําลังคนภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งสามกระทรวงควรจัดทําแผนการบูรณาการ
ข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองของมาตรฐาน
ของข้อมูลที่ควรจะต้องเร่งดําเนินการ มิเช่นน้ัน แต่ละหน่วยงานภายในก็จะไปจัดทํามาตรฐานของตัวเอง ทําให้
บริหารจัดการได้ยากย่ิงขึ้น 

 รองประธานฯ (รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ช้ีแจงว่า 
เรื่องมาตรฐานมีหลายระดับ การจัดทําข้อมูลต้องอ้างอิงกับมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับข้อมูลสาธารณสุขที่
อ้างอิงกับมาตรฐาน HL๗ ขณะเดียวกันข้อมูลของประเทศไทยก็มีความแตกต่างกับประเทศอ่ืน ๆ จึงต้องจัด
มาตรฐานขึ้นมาระดับหน่ึง ซึ่งในปัจจุบันมีกรอบมาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูลที่เรียกว่า TH e-GIF ซึ่งกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งเป็นไปตามแผนดิจิทัลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ี แผนดังกล่าวมีส่วนหนึ่งที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ีโดยตรง
คืองานบริการภาครัฐ (Government Service) ซึ่งทาง สรอ. เป็นเจ้าภาพและได้จัดทําแผนปฏิบัติการออกมา
เป็นแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังน้ัน แผนการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐควรจะอยู่ใต้แผนดังกล่าว ซึ่งจะนําไปสู่การ
ขอต้ังงบประมาณและการบูรณาการการทํางานร่วมกัน การประชุมครั้งต่อไปขอให้ สรอ. นําแผนพัฒนารัฐบาล
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ดิจิทัลมาช้ีแจง เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าแผนการดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนใหญ่
หรือไม่ ทั้งน้ี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของงบประมาณ 

 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่า ในเรื่องของมาตรฐานแต่ละกระทรวงแต่ละ
สาขาก็มีมิติแตกต่างกันไป กรณีอาชีพของกระทรวงแรงงานจะเป็นอาชีพที่เก่ียวกับการทํางาน ในมิติของ
กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอาชีพที่ทําให้เกิดโรค อาชีพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นอีกเรื่องที่มี
รายละเอียดต่างกันออกไปอีก ในเมื่อมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว 
ฐานข้อมูลที่เป็นมิติเฉพาะของแต่ละกระทรวงน่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์
มากกว่าการมาปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มิเช่นน้ันทุกหน่วยงานจะต้องปรับปรุงข้อมูลใหม่ทั้งหมด  

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ภายใต้ความหลากหลายดังกล่าว แต่ละ
กระทรวงควรจัดทํามาตรฐานเพ่ือการบูรณาการภายในกระทรวงให้ได้ก่อน และจึงค่อยเช่ือมโยงมายัง Linkage 
Center เพ่ือสื่อความหมายในหลาย ๆ มิติ ไม่จําเป็นต้องให้เปลี่ยนให้ทุกกระทรวงมาใช้มาตรฐานเดียวกัน 

 ผู้แทนกรมการปกครอง เสนอว่า ในเรื่องของการแปลงรหัสข้อมูลอาชีพที่แต่ละ 
ส่วนราชการจัดเก็บด้วยรหัสที่แตกต่างกันน้ัน Linkage Center จะแปลงข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งมาให้
เป็นข้อความ (Text) ก่อน แล้วจึงส่งไปยังปลายทางต่อไป 

 ผู้แทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอว่า ในคราวที่กรมการปกครองได้เสนอ 
แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ น้ัน ยังไม่มีกําหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ 
มีเพียงสามเรื่องที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนประชุมไปแล้ว ดังน้ัน จึงอยาก
ให้แต่ละหน่วยงานที่นําเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบริการภาครัฐในการประชุมครั้งน้ี กําหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จให้ชัดเจน เพ่ือจะได้นําไปเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 

 ผู้แทนกรมการปกครอง ช้ีแจงว่า การที่จะยกเลิกการใช้เอกสารสําเนาต่าง ๆ น้ัน  
มีพ้ืนฐาน คือ ๑) ระบบบริการประชาชน ณ จุดบริการ ต้องเป็นคอมพิวเตอร์และสามารถออนไลน์ได้  
๒) ต้องใช้เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นดัชนีจัดเก็บข้อมูล ๓) ต้องมีเครื่องอ่านบัตร Smart Card  
๔) Application ในการเช่ือมโยงข้อมูลควรจะเป็น Application เดียวกัน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบว่าแต่ละ
กระทรวงดําเนินการไปถึงขั้นตอนใด ทราบเพียงหน่วยงานที่มีความพร้อมเช่ือมโยงแล้ว เช่น กรมการปกครอง 
กรมการกงสุล กรมการขนส่งทางบก และ สปสช. เป็นต้น โดยในการดําเนินงานได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานท่ีมี
ความพร้อมเข้ามาเช่ือมโยงก่อน และค่อย ๆ ปรับให้หน่วยงานที่เหลือเข้ามาเช่ือมโยงตามความพร้อมต่อไป 

 ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในส่วนของการกําหนดเวลาแล้วเสร็จของแต่ละ
งานบริการน้ัน ควรให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมแล้วนํามาแจ้งอีกคร้ัง  

 ประธานฯ เสนอว่า กรณีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานน้ัน ควรนําประเด็น
ปัญหาจากผู้ปฏิบัติมาพิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในแต่ละสถานการณ์ที่จะต้องใช้การเช่ือมโยงข้อมูลในการ
ให้บริการประชาชน มีปัญหาติดขัดในขั้นตอนใด และหาทางแก้ปัญหาในลักษณะล่างขึ้นบน ไม่ใช่มองจากบน
ลงล่างเพียงอย่างเดียว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแผนการปรับปรุงบริการภาครัฐที่แต่ละหน่วยงานเสนอแล้วมีมติ ดังน้ี  

๑) เห็นชอบแผนการปรับปรุงการบริการภาครัฐด้านงานทะเบียนบุคคล ด้านการช่วยเหลือ
การเงิน ด้านสาธารณสุข และด้านการจ้างงาน/สมัครงาน ตามท่ีหน่วยงานเจ้าภาพหลักนําเสนอ โดยให้รับ



๑๙ 

 

ความเห็นของอนุกรรมการไปดําเนินการ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว ทั้งน้ี 
ให้รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการทุก ๆ ๓ เดือน 

๒) เ ห็นชอบให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเสนอแผนการปรับปรุ งการบริการภาครัฐ อีก  
๓ ด้านในการประชุมครั้งต่อไป ดังน้ี 

- งานบริการด้านภาษี โดยกรมสรรพากรร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- งานบริการด้านการศึกษา โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- งานบริการข้อมูลโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

 ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

ผู้แทนกรมการปกครองได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังน้ี 

ประเด็นที่ ๑ เรื่องการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ที่ประชุม
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชานและการบริการภาครัฐ ๔ แนวทาง  
และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการ ดังน้ี  

๑) ให้สํานักทะเบียนกลางเป็นหน่วยงานกลางในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนของ 
ส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) 
ตามท่ีส่วนราชการร้องขอ  

๒) ให้ส่วนราชการจัดทําฐานข้อมูลประชาชนของตนเองตามอํานาจหน้าที่ โดยใช้เลข
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล และมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน  

๓) ให้ส่วนราชการที่มีฐานข้อมูลประชาชนจัดทําระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล (Services) 
เพ่ือรองรับการอ่านข้อมูลประชาชน จากระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง  

๔) ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการบริการ
ประชาชน เพ่ือรองรับการใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และเช่ือมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพ่ือเรียกใช้ข้อมูลในการ
ให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของสํานัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สําเนาเอกสาร  

ทั้งน้ี กรมการปกครองอยู่ระหว่างการเสนอแนวทางการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ ๔ แนวทาง ต่อคณะรัฐมนตรี 

ประเด็นที่ ๒ การจัดทําฐานข้อมูลทางด้านอาชีพและรายได้ของประชาชน ที่ประชุม
เห็นชอบให้ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทําฐานข้อมูลอาชีพและรายได้ของ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐, ภ.ง.ด. ๙๑) 



๒๐ 

 

เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้มีข้อมูลอาชีพและรายได้ของประชาชนทุกคนในฐานข้อมูล และต้องปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เป็นประจําทุกปี 

 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน ครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ (ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฯ) 

ผู้แทนกรมการปกครองได้สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธาน ดังน้ี 

ประเด็นที่ ๑ แผนการดําเนินงานของส่วนราชการตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ที่ประชุม
เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง ๔ ข้อ ส่งให้เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  
โดยด่วนเพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมนําเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งน้ี กรมการปกครองได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง ๔ ข้อ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ประเด็นที่ ๒ การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการ
ดังกล่าว ต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นําเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมใช้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
จากกรมสรรพากรตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพในการจัดทําฐานข้อมูลอาชีพ
และรายได้ของประชาชน เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง
ผลการประชุมให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ทราบแล้ว 

ประเด็นที่ ๓ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เสนอขอเช่ือมโยงฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนของ
กรมการปกครอง และกรมการปกครองเสนอขอเช่ือมโยงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม และ
ฐานข้อมูลหมายจับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผ่านระบบ Linkage Center ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือพิจารณาการขอใช้ข้อมูลจากระบบ Linkage Center โดยมอบหมายให้พิจารณาแนวทาง 
การเช่ือมโยงข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ จัดทําและรวบรวมการขอเช่ือมโยงฐานข้อมูลของส่วนราชการ  
เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ พร้อมเหตุผลความจําเป็นตาม
ระเบียบกฎหมาย ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการพิจารณาการ
เข้าถึงข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนละการบริการภาครัฐ (Linkage Center) โดยมีรองอธิบดี
กรมการปกครองฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาคเป็นประธานคณะทํางาน 

 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และการสาธิตการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

ผู้แทนกรมการปกครองได้ช้ีแจงถึงแนวทางการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่าน
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสาธิตการเช่ือมโยงข้อมูล (รายละเอียดดังภาพที่ ๑) โดยในปัจจุบัน  



๒๑ 

 

มีหน่วยงานที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แล้วจํานวน  
๑๒ หน่วยงาน ดังน้ี 

๑) กรมการปกครอง 
๒) กรมการกงสุล 
๓) สํานักงานประกันสังคม 
๔) การไฟฟ้านครหลวง 
๕) การประปานครหลวง 
๖) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๗) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๘) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๙) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๑๐) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๑๑) กรมส่งเสริมการเกษตร  
๑๒) สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ภาพท่ี ๑ : การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

-------------------------------------- 

กฤษณา แก้วด้วง จดรายงานการประชุม 
มนวดี จันทิมา ตรวจรายงานการประชุม 


