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กรมการปกครอง 
 

 บทน าด้านงานบริการ 
 ภารกิจด้านการให้บริการประชาชนถือเป็นอีกภารกิจหลักของ
กรมการปกครอง นอกจากการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนแล้ว ยังมีกฎหมายอีกเป็นจ านวนมากที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรมการปกครองซึ่งเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น โรงแรม 
สถานบริการ อาวุธปืน โรงรับจ าน า การขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนการท างานของ 20 กระทรวง โดยมี 
ที่ท าการปกครองจังหวัด และที่ท าการปกครองอ าเภอเป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนงานบริการในพ้ืนที่ ซึ่งที่ผ่านมากรมการปกครองได้มี
นโยบายการพัฒนางานบริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจะต้องเดินหน้าพัฒนางานบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครองให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 



 ลักษณะเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 เทคโนโลยีหรือสื่อสารสนเทศที่กรมการปกครองจัดให้มีขึ้นถือได้ว่า 
มีความทันสมัย เพียงพอแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้บริหาร แต่ทว่ายังมิได้มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการหรือประชาชนเท่าที่ควร ผู้ใช้บริการยังคงต้องมาหานายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อ าเภอและจังหวัด เพ่ือยื่นเอกสารด าเนินการ
ตามข้ันตอนเช่นเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างระบบส าคัญดังนี้ 
 e-DOPA License  
 ระบบออนไลน์ เกี่ ยวกับงานอนุญา ตของกรมการปกครอง  
ซึ่งประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตก่อนด าเนินการ เช่น  
งานทะเบียนอาวุธปืน งานการพนัน งานโรงแรม งานขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า งานโรงรับจ าน า งานสมาคม มูลนิธิ งานเรี่ยไร งานสถานบริการ 
ระบบงานโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง  ระบบค าสั่ งมี ในระบบ
ประกอบด้ วยการจั ดท า  ปรั บปรุ ง  ซ่ อม  บั นทึ ก  จ าหน่ าย  และ 
เพิกถอน 
 E-Border Pass 
 ระบบหนังสือผ่านแดนอ านวยความสะดวกด้านการสัญจรข้ามแดน
โดยการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนให้แก่ประชาชนไทยที่เดินทาง  
เข้าออกบริเวณพ้ืนที่ชายแดนตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา 
และมาเลเซีย โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และ



ฐานข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักบริหารการทะเบียน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 Linkage Center 
 การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประชาชนที่จัดเก็บระหว่างหน่วยงานให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน สนับสนุนการให้บริการประชาชน และ
ก าหนดยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายๆ มิติ โดยให้ 
ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราช การ  (Population Information 
Linkage Center) และท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gate Way) ตามที่
ส่วนราชการร้องขอ 

 

 
 



 จากที่ยกตัวอย่างระบบออนไลน์ข้างต้น จะเห็นว่าเป็นระบบที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เพ่ือให้ในการวางแผนและประมวลผล
ข้อมูลเป็นหลัก 
 ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม 
 ความรู้และประสบการณ์ที่ต้องการน ามาประยุกต์ใช้กับกรมการ
ปกครอง คือ Smart Nation ในส่วนของ Smart Government ตามแบบ
สิงคโปร์ซึ่งการบริการภาครัฐจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับบริบท
และพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และมีหลักการส าคัญ ได้แก่ 
 1. Simple บริการต้องใช้งานง่าย เข้าใจได้ง่าย 
 2. Seamless บริการภาครัฐต้องเชื่อมโยงถึงกันแม้ต่างหน่วยงาน 
 3. Efficient บริการต้องมีคุณภาพ ใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
 4. Personalized บริการต้องตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่ม 
และขอข้อมูลจากประชาชนให้น้อยครั้งท่ีสุด 
 5. Accessible บริการต้องมีช่องทางการเข้าถึงหลายทาง 
 6. Anticipatory บริการต้องสอดคล้องตามวิถีการใช้ชีวิตของ
ประชาชน และต้องจัดเตรียมให้พร้อมและตรงเวลา สามารถคาดการณ์ได้ 
 ตัวอย่างการบริการภาครัฐของสิงคโปร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น Application Find-My - Way, Bus Arrival Time, Snap & 
Send, Journey Planner, PUB CCTV, MRT/LRT เป็นต้น  
ซึ่ง Application ทั้งหมดนี้ได้จัดท าขึ้นโดยให้ความส าคัญในการอ านวย



ความสะดวกกับผู้ใช้บริการของรัฐเป็นส าคัญ ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
รับรู้สถานะของบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว  รวมถึงสามารถ 
วางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเหมาะสม ประหยัดเวลา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน เช่น วางแผนการเดินทาง การแจ้งเบาะแสให้รัฐ เป็นต้น  
 บทสรุปการประยุกต์ใช้ 
 การน าหลักการ Smart Government ของสิงคโปร์ 6 ข้อ มาปรับ
ใช้กับการให้บริการตามภารกิจของกรมการปกครองจะท าให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง 
Smart DOPA เป็น Application ส าหรับมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก
ฝั่งประชาชนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเรียกดูข้อมูล
สถานะของงานบริการที่ต้องการติดต่อและด าเนินการขั้นตอนการขอ
อนุญาตหรืออ่ืน ๆ ทางระบบออนไลน์ได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันแล้วสามารถท าได้ อีกทั้งกรมการปกครองก็ได้พัฒนาฐานข้อมูลงาน
ในภารกิจได้สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ว กระบวนงานขั้นพ้ืนฐานที่ควรมี 
ใน Application นี้ คือ 
 1. ระบบ Single Menu เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการ
ทุกอย่างของกรมการปกครองได้จากแหล่งเดียว 
 2. การยื่นเอกสารขออนุญาตออนไลน์ สถานประกอบการหลาย
อย่างมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การยื่นเอกสารเพ่ือขอต่อใบอนุญาต
ออนไลน์พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีน่าจะเพียงพอต่อการ
พิจารณาในชั้นต้น 



 3. แจ้งก าหนดเวลาบริการหรือการนัดหมายเจ้าหน้าที่ ควรมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการและห้วง
เวลาได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนสามารถวางแผนในการขอรับบริการ
ในช่วงที่สะดวก หากต้องการพบเจ้าหน้าที่ก็สามารถนัดเวลาเพ่ือขอ
ค าแนะน าออนไลน์หรือติดต่อขอพบที่ส านักงานได้ 
 4. การแจ้งข้อมูลผ่าน Application นอกจากงานด้านการบริการ
แล้ว กรมการปกครองยังมีภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ หากสามารถเปิดช่องทางให้ประชาชนช่วยแจ้ง
เบาะแสข้อมูลคนหรือสิ่งของต้องสงสัย จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่าง
มาก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมเครือข่ายเฝ้าระวังในคราว
เดียวกัน 
 5. ระบบการแจ้งเตือน ให้มีการแจ้งเตือนทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และ
ผู้ ใช้บริการ เ พ่ือให้ด า เนินการในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง เช่น แจ้ง เตือน
ผู้ประกอบการเมื่อใบอนุญาตใกล้หมดอายุ หรือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ว่ามี
สถานที่ใดต้องได้รับการตรวจสอบตามก าหนดระยะเวลา เพ่ือก าหนดกลุ่ม
และพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ใกล้เคียง หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน 
เพ่ือให้ใช้เวลาในการตรวจสอบให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
 หากสามารถสร้าง Application ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ จะเป็น
การเปลี่ยนโฉมงานบริการของกรมการปกครองใหม่อย่างไม่เคยมีมาก่อน 
เป็นประโยชน์แก่ราชการและประชาชน จากเดิมที่มุ่งเน้นอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนมาเป็นการอ านวยความสะดวกผู้รับบริการ ซึ่ง



เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงเมื่อพิจารณาจากบุคลากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
และมิได้เป็นการยกเลิกระบบปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม 
 
 
 


