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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

คำ�นำ�
	 นบัเป็นความภาคภูมใิจของบคุลากรกรมการปกครองทุกระดบัทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ	“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	ของหน่วย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสา	ทั้งในส่วนที่เป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม
และเป็นเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียนในจุดลงทะเบียนจิตอาสา	ซึ่งในห้วงเดือนพฤศจิกายน	2560
ได้มีการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาคูคลองมหานาคและคลองเปรมประชากรในห้วงระหว่างวันท่ี
5	-	10	และ	17	-	26	พฤศจิกายน	2560	ตามล�าดับ	รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ในห้วงระยะเวลาต่อไป	เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระราโชบาย
	 กรมการปกครอง	โดยส�านักบริหารการทะเบียน	ได้จัดให้มีการประกวดส�านักทะเบียน
ดีเด่นมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2528	จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า	30	ปี	 โดยวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง
เพื่อให้ส�านักทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างของการพัฒนาให้แก่ส�านักทะเบียนอื่น
The	One	ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปจึงขอน�าจุดเด่นและผลงานที่โดดเด่นของส�านักทะเบียนที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภทของการประกวดส�านักทะเบียนดีเด่น	ประจ�าปี	 2560
มาน�าเสนอเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 เริ่มต้นฉบับนี้ด้วยส�านักทะเบียนท้องถิ่น
เขตพระโขนง	ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทส�านักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต,	ช�านาญวิทย์	เตรัตน์,	นิวัฒน์	รุ่งสาคร,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ บรรณาธิการอำานวยการ วิเชียร	ชิดชนกนารถ

ท์ี่ปรึกษา	วีนัส	สีสุข,	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	บรรจบ	จันทรัตน์,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	วีระชาติ	ดาริชาติ,	รัฐยา	อาจหาญ	เผยพร,	อ�านาจ	โพธิ์สอาด,	นวน	โทบุตร	บรรณาธิการประจำาฉบับ	ประเชิญ	สมองดี

กองบรรณาธิการ	ประเชิญ	สมองดี,	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	สุชาติ	บุญสิทธิ์	ฝ่ายจัดทำา	อุไรวรรณ	สุขอนันต์,	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	ณัฐกมล	ศรีวงษา,	ณรงค์	ยี่รงค์,	สิตานัน	บุณโยดม

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

 พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เยีย่มชมหน่วยบรกิารเคลือ่นที	่(Mobile	Unit)
ของกรมการปกครอง	 และจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	ณ	 จุดบริการศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย	 เมื่อวันที่
10	พฤศจิกายน	2560
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ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต,	ช�านาญวิทย์	เตรัตน์,	นิวัฒน์	รุ่งสาคร,	ศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ บรรณาธิการอำานวยการ วิเชียร	ชิดชนกนารถ

ท์ี่ปรึกษา	วีนัส	สีสุข,	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	บรรจบ	จันทรัตน์,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	วีระชาติ	ดาริชาติ,	รัฐยา	อาจหาญ	เผยพร,	อ�านาจ	โพธิ์สอาด,	นวน	โทบุตร	บรรณาธิการประจำาฉบับ	ประเชิญ	สมองดี

กองบรรณาธิการ	ประเชิญ	สมองดี,	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	สุชาติ	บุญสิทธิ์	ฝ่ายจัดทำา	อุไรวรรณ	สุขอนันต์,	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	ณัฐกมล	ศรีวงษา,	ณรงค์	ยี่รงค์,	สิตานัน	บุณโยดม

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

ข่�วส�รก�รทะเบียน

รับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
การศึกษา 
	 -	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
	 -	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
การอบรมหลักสูตรที่สำาคัญ
	 -	หลักสูตรนายอ�าเภอ	รุ่นที่	49	
	 -	หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	55	
ประวัติการรับราชการที่สำาคัญ
		 -	ปลัดอ�าเภอไพรบึง	ปลัดอ�าเภอขุขันธ์	จังหวัดศรีสะเกษ	
	 -	ปลัดอ�าเภอบางสะพานน้อย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
	 -	ปลัดอ�าเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี
	 -	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ส�านักงานเลขานุการกรม	
		 		กรมการปกครอง	
		 -	หัวหน้ากลุ่ม	ส่วนระบบการปกครองท้องที่	
		 		ส�านักบริหารการปกครองท้องที่	กรมการปกครอง
	 -	ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร	
		 -	เลขานุการส�านักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง	
	 -	นายอ�าเภอหนองมะโมง	จังหวัดชัยนาท	
	 -	นายอ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมุทรสาคร
	 -	นายอ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี	
	 -	นายอ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	
	 -	ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร	
	 -	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	
		 -	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง	เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวก	(Government	
Easy	Contact	Center	:	GECC)	จังหวัดสมุทรสาคร	ณ	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	มหาชัย	โดยมี	นายประภัสสร์	
มาลากาญจน์	ผูว่้าราชการจงัหวดัสมทุรสาคร	ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน	เมือ่วนัพฤหสับดีที	่23	พฤศจิกายน	2560
เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน	 สะดวก	 รวดเร็ว	 ถูกต้องและทั่วถึง	 รวมทั้งมีความเช่ือม่ัน
ประทับใจในการบริการภาครัฐและเพื่อเป็นการกระจายจุดบริการภาครัฐของจังหวัดสมุทรสาครให้เข้าถึงประชาชน
ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
รองอธิบดีกรมการปกครอง

แนะนำ�ผู้บริห�รกรมก�รปกครอง
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

 นายชำานาญวทิย์ เตรตัน์ รองอธบิดกีรมการปกครอง	และนายพิศกัดิ	์จติวริยิะวศนิ	อธบิดกีรมทางหลวงชนบท	

ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมลูทะเบยีนประวตัริาษฎรจากฐานข้อมลูทะเบียนกลางด้วยระบบ

คอมพวิเตอร์โดยวธิบีรกิารข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์	(Counter	Service)	ระหว่างกรมการปกครอง	กบั	กรมทางหลวงชนบท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 9	 พฤศจิกายน	 2560	ณ	 ศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)	 อาคาร	 2	 ชั้น	 1	 กรมทางหลวงชนบท

ถนนพหลโยธิน	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร

 นายชำานาญวทิย์ เตรตัน์ รองอธบิดกีรมการปกครอง

และนายจักรกฤศฎิ์	พาราพันธกุล	นายกสภาวิชาชีพบัญชี	

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์

ข้อมูลทะเบยีนประวตัริาษฎรจากฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธี	 Online	 และการขอใช้

โปรแกรมส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชน	

ระหว่างกรมการปกครอง	กบั	สภาวชิาชีพบัญชใีนพระบรม	-

ราชูปถัมภ์	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 23	 พฤศจิกายน	 2560

ณ	ห้องประชุมชั้น	8	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร
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	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 และผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง

ในการด�าเนินการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 ในภารกิจหน้าที่

ของส�านกับรหิารการทะเบียน	กรมการปกครอง	อาทเิช่น	การจดัท�าบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกต้ัง	การตรวจสอบคณุสมบตัิ

ผู้สมัคร	การพัฒนาระบบโปรแกรมสนับสนุนการเลือกตั้ง	เป็นต้น	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	พฤศจิกายน	2560,	วันอังคารที่	

21	พฤศจิกายน	2560	และวันพฤหัสบดีที่	30	พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	ชั้น	2	อาคารกรมการปกครอง	

(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

 นายวนีสั สสีขุ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านการบรหิารงานทะเบยีน	เป็นประธานการประชมุพจิารณาการเปรยีบเทยีบ

ต�าแหน่งพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีจะแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตรและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย

บัตรประจ�าตัวประชาชน	กับผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เมื่อวันศุกร์ที่	17	พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้องประชุม

บัวขวัญ	ชั้น	2	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี
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	 กรุงเทพมหานครได ้พัฒนาส�า นักงานเขตให ้ เป ็น
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Service	Center	:	BSC)	
ศนูย์บริหารราชการฉบัไว	ใสสะอาด	(Bangkok	Fast	&	Clear	:	BFC)	
และศูนย์ราชการสะดวก	(Government	Easy	Contact	Center	:
GECC)	 ส�านักทะเบียนท้องถ่ินเขตของกรุงเทพมหานครแต่ละแห่ง
จึงมีมาตรฐานองค์ประกอบการให้บริการในภาพรวมใกล้เคียงกัน
มีความตื่นตัวและมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมประกวดส�านักทะเบียนดีเด่น
เป็นอย่างสงู	และจากส�านกัทะเบยีนทัง้หมด	50	แห่ง	กรงุเทพมหานคร

จุดเด่นของสำานักทะเบียนท้องถิ่นเขตพระโขนง
 1. ด้านการจัดเกบ็เอกสารสำาคญัทางทะเบียน - งานทะเบยีนราษฎร	แบ่งประเภทใบย้าย	คอื 
ย้ายออก	ย้ายเข้า	ตอน	1	ตอน	2	ใบแทน	จัดเก็บเรียงตามเลขใบย้าย	วันเดือนปี	ท�าสันแฟ้มเรียงตามปี	พ.ศ.
มีดัชนีคุมทุกตู้,	ทะเบียนบ้านจัดเก็บปี	พ.ศ.	2499	-	2530,	ทะเบียนคนเกิด	ทะเบียนคนตาย	พ.ศ.	2507	
ถงึปัจจบุนั,	หลกัฐานการสอบสวนจดัเรยีงเป็นระเบยีบสะดวกต่อการค้นหา,	ค�าร้องทัว่ไปแยกเกบ็จดัเรียง
เป็นระเบียบสะดวกต่อการค้นหา	 งานบัตรประจำาตัวประชาชน	 จัดเก็บ	 บ.ป.1	 เรียงตามเลข	 บ.ป.
ตามวนัเดอืนปี	เข้าแฟ้มเกบ็	12	ปี	ท�าลายภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ของทุกปี,	ค�าร้องบตัรหาย	จดัท�าสนัแฟ้ม
รปูสวยงามสะดวกต่อการค้นหา	งานทะเบยีนทัว่ไป	จดัท�าสนัแฟ้มรปูจิก๊ซอว์สวยงามสะดวกต่อการค้นหา
และทราบเมื่อแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งสูญหาย	ทะเบียนชื่อบุคคล	(ช.3,	ช.4)	จัดเก็บในระบบเก็บตกฐานข้อมูล
สามารถค้นหาในระบบได้ทัง้ประเทศ	เช่นเดยีวกบัทะเบยีนครอบครัว	(ทะเบยีนสมรส,	ทะเบยีนการหย่า)	เป็นต้น
 2. ด้านบรหิารจดัการ กระบวนงาน และบุคลากร -	มกีารประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีบัการบรหิาร
งานทะเบียนและให้บริการ	 เช่น	 ตอบปัญหาผ่านระบบไลน์	 (Line)	 ชุมชน,	 จองคิวขอรับบริการผ่าน	

Facebook,	 จองคิวล่วงหน้าทางโทรศัพท์	 เป็นต้น	 มีบริการคิวมือส�าหรับประชาชนที่มาก่อนเวลา	 08.00	 น.	 เมื่อถึงเวลา	 08.00	 น.
น�ามาเปลี่ยนเป็นคิวเครื่องอัตโนมัติที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า,	มีช่องบริการด่วนพิเศษส�าหรับคัดทะเบียนบ้าน	ช่อง	13	และ	15
เพื่อไม่ให้ประชาชนรอนาน,	มีคิวบริการด่วนพิเศษในการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนส�าหรับผู้สูงอายุ	คนพิการ	นักบวช	และสตรีมีครรภ์,	
ยกเลกิการถ่ายเอกสารส�าเนาทะเบยีนบ้านและบตัรประจ�าตวัประชาชนในการแนบค�าร้องทกุเร่ือง,	มโีครงการคนดศีรทีะเบยีนผูไ้ด้รบัรางวลั
ได้รับการพจิารณาความดคีวามชอบประจ�าปีอย่างเป็นรปูธรรม,	มกีารเช่ือมต่อระบบงานทะเบยีนของกรมการปกครองกบัคอมพวิเตอร์ของ
ฝา่ยปกครองเพื่อท�าพินยักรรมและตรวจสอบฐานข้อมลูประชาชนโดยเจา้หน้าทีข่องฝา่ยปกครอง	ประชาชนไมต่้องเสียเวลามาตรวจสอบ
ที่ฝ่ายทะเบียน	เป็นการลดขั้นตอนและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	เป็นต้น
 3. ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	-	มีที่นั่งพักรอเพียงพอและสะดวก	มีมุมหนังสือ	วารสาร	น�้าดื่ม	กาแฟ	โทรทัศน์	แว่นตา	อุปกรณ์ช่วย
ผู้สูงอายุและคนพิการ	 (รถเข็น	 ไม้เท้า	 อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว	 และทางลาด)	 มีป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และป้ายท่ัวไป
มีห้องน�้าส�าหรับคนพิการรอบส�านักงานเขต	เป็นต้น

ได้คัดเลือกผ่านเข้ารอบสดุท้ายจ�านวน	8	แห่ง	ผลปรากฏว่า	ส�านกัทะเบยีนท้องถิน่เขตพระโขนง	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	ซึง่นอกจากความถกูต้อง
ครบถ้วนของการปฏบิติังานตามระเบยีบกฎหมายแล้ว	ขอน�าจุดเด่นและผลการปฏิบัตงิานท่ีโดดเด่นมาน�าเสนอเพ่ือสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรูร่้วมกนั

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น

เขตพระโขนง

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี 2560

ประเภทสำานักทะเบียนท้องถิ่นเขตกรุงเทพมหานคร

นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล
ผู้อ�านวยการเขตพระโขนง
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ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น (Best Practice)
	 1. โครงการส�ารวจและจ�าหน่ายทะเบียนบ้านที่รื้อถอน	 ด�าเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ถงึปัจจบุนัสามารถจ�าหน่ายบ้านรือ้ถอนแล้วจ�านวน	394	หลงั
	 2. การรวมระบบงานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนราษฎรให้สามารถ
บริการประชาชนได้ทีโ่ต๊ะบริการที	่7-15	โดยไม่ต้องแยกงาน	เพยีงเปลีย่นหน้าโปรแกรม
เจ้าหน้าทีทุ่กคนกส็ามารถให้บรกิารประชาชนได้ทนัที	ลดระยะเวลารอคอยของประชาชน
	 3.	โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลผู้ขอเลขบ้าน	พ.ศ.	2507	-	2559	โดยการสแกน
และจดัท�าฐานข้อมลูค�าขอเลขบ้าน	เพือ่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของเขตพระโขนง	คลองเตย
วัฒนา	บางนา	สวนหลวง	และเขตประเวศ
 4.	การสนบัสนนุโครงการแก้ไขปัญหาบ้านรกุล�า้ชายตลิง่	ลงพืน้ทีท่�าความเข้าใจ
บ้านรุกล�้าชายตลิ่งคลองเคล็ดและคลองสวนอ้อย	 และรับโอนบ้านจากเขตประเวศ
และเขตสวนหลวง	จ�านวน	50	หลัง	ด�าเนินการแล้วเสร็จด้วยความราบรื่น
	 5.	สนบัสนนุการท�าประชามตจิดัตัง้แขวงพระโขนงใต้	และด�าเนนิการเปล่ียน
ทะเบยีนบ้านจากแขวง	“บางจาก”	เป็นแขวง	“พระโขนงใต้”	จ�านวน	14,021	หลงัคาเรอืน
	 6.	โครงการบริการถึงเรือนชาน	(Delivery	Service)	แนวคิดคือประชาชน
ไม่ต้องมาทีส่�านกังานเขต	(ขอรบับรกิารทางโทรศพัท์)	หรอืมายืน่ค�าขอเพยีงคร้ังเดยีว	
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งมอบเอกสารทะเบียนบ้านให้	ณ	 ที่พักอาศัย	 หรือสถานที่ที่
ประชาชนสะดวกตามที่นัดหมายไว้ในค�าร้อง

ประวัติสำานักงานเขตพระโขนง
เขตพระโขนงเดิมมีฐานะเป็นอ�าเภอพระโขนง	เป็นเขตการปกครองของเมือง	(จังหวัด)	นครเขื่อนขันธ์	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2445

(จังหวัดนครเขื่อนขันธ์เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพระประแดง	ในปีพ.ศ.	2457)	จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	2470	ทางราชการได้โอน
อ�าเภอพระโขนงมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร

จากนั้นในช่วงปี	พ.ศ.	2514	-	2515	ได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรี	กับจังหวัดพระนคร	เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี	และกรุงเทพมหานคร	ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกหน่วยการปกครองใหม่	อ�าเภอพระโขนง	จึงได้รับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	และแบ่งออกเป็น	9	แขวง

ภายหลังเขตพระโขนงมีความเจริญ	 และมีประชากรหนาแน่นขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2532	 กรุงเทพมหานคร	 ได้จัดตั้งเขต
สาขาของเขตพระโขนงขึ้น	 3	 แห่ง	 ดูแลพื้นที่ต่างๆ	 เพื่อให้การปกครองและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และในปีเดียวกัน	 กระทรวงมหาดไทยก็ได้ยกฐานะเขตพระโขนง	 สาขา	 1	 เป็นเขตคลองเตย	 และ
เขตพระโขนง	สาขา	2	เป็นเขตประเวศ	ตามล�าดับ	(ส่วนพื้นที่ของเขตพระโขนง	สาขา	3	โอนเป็นเขตสาขาของเขตประเวศ	
จนในปี	 พ.ศ.	 2536	 จึงแยกออกไปเป็นเขตสวนหลวง)	 และในวันที่	 14	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2540	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้มี
ประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพระโขนงอีกครั้ง	โดยแยกแขวงบางนา	ไปจัดตั้งเป็นเขตบางนา	ปัจจุบันท้องที่เขตพระโขนง
จึงมีอยู่เพียงแขวงเดียว	คือแขวงบางจาก

อัตรากำาลังผู้ปฏิบัติงาน
สำานักทะเบียนท้องถิ่นเขตพระโขนง

รวม 24 อัตรา ประกอบด้วย
1.	ระดับช�านาญการพิเศษ	(หัวหน้าฝ่าย)	1	อัตรา

2.	ระดับช�านาญการ/ปฏิบัติการ	6	อัตรา
3.	ระดับช�านาญงาน/ปฏิบัติงาน	10	อัตรา

4.	ลูกจ้างประจ�า	3	อัตรา
5.	ลูกจ้างชั่วคราว	4	อัตรา

-	 ผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ	 150	 ราย	 และมีมากถึงวันละ
270	ราย	ในช่วงวันพิเศษ	เช่น	ช่วงปิดเทอม	เป็นต้น

นายโครงการ เจียมจีรกุล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
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มุมข่�วส�รก�รบูรณ�ก�ร

ฐ�นข้อมูลประช�ชนและก�รบริก�รภ�ครัฐ

 นายวเิชยีร ชดิชนกนารถ ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิารการทะเบยีน	ให้การต้อนรับ	นายแพทย์ธานนิทร์	สนธริกัษ์

ผูอ้�านวยการส�านกัสารสนเทศการแพทย์	กรมการแพทย์	พร้อมคณะผู้แทนจากกรมการแพทย์,	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และกรมกิจการผู้สูงอายุ	ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ	

เมื่อวันอังคารที่	7	พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้องประชุมบัวขวัญ	ชั้น	2	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	

จังหวัดปทุมธานี	

 นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำานวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน	ให้การต้อนรับคณะผู้แทน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	 เมื่อวันศุกร์ที่

17	พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	ชั้น	2	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	
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 นายสญัชยั เตชนมิติวชั ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล	ส�านกับริหารการทะเบียน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	 สถิติประชากร	 และระบบการจัดการด้านเอกลักษณ์ส�าหรับ

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก	 (Operation	of	Civil	 Registration,	Vital	 Statistics	 and	 Identity	Management	

Systems	 For	 East	 Asian	 Countries)	 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ปัญหาอุปสรรค

ในการด�าเนินงานของประเทศไทย	จัดขึ้นโดย	United	Nations	Statistics	Division	(UNSD)	ระหว่างวันที่	13	-	17	

พฤศจิกายน	2560	ณ	กรุงฮานอย	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

 นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร	 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าท่ี

เลขาหน่วยงานศาลปกครองของสาธารณรัฐเกาหลี	(Supreme	Court	of	Korea)	ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ

การทะเบียนราษฎรของประเทศไทย	เช่น	การแจ้งการเกิด	การจดทะเบียนสมรส	การลงทะเบียนสถานะทางครอบครัว	

การแปลเอกสารของหน่วยงานกรมการปกครอง	เป็นต้น	เมื่อวันศุกร์ที่	24	พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	ชั้น	2

อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี
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	 ส�านักทะเบียนกลางได้รบัการสอบถามปัญหา	หารอืแนวทางปฏบิตัแิละร้องเรยีนขอความช่วยเหลอืเกีย่วกบัเรือ่ง

การจัดท�าบัตรประจ�าตัวส�าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	โดยอ้างเจ้าหน้าที่แจ้งว่าท�าไม่ได้	ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

หรือระบบคอมพิวเตอร์ไม่เปิดให้ด�าเนินการ	 ดังเช่นกรณีของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยขณะที่เกิดบิดาหรือมารดา

เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	 ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับ

มีเลขประจ�าตัวเป็นบุคคลประเภท	00	ซึ่งปัจจุบันถูกจ�าหน่ายรายการทะเบียนแล้ว	เป็นต้น	ท�าให้ได้รับความเดือดร้อน

	 ส�านักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า	การจัดท�าบัตรประจ�าตัวส�าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นการปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงก�าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

พ.ศ.	2551	โดยมหีนงัสอืสัง่การของส�านกัทะเบยีนกลางก�าหนดแนวทางปฏบิติัไว้ชัดเจนแล้ว	ได้แก่	หนังสือ	ที	่มท	0309/ว	13

ลงวันที่	1	มีนาคม	2560	อย่างไรก็ดี	เพื่อให้การจัดท�าบัตรประจ�าตัวส�าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้อง	จึงขอให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง	ด�าเนินการดังนี้

	 1.	 ให้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าบัตรประจ�าตัวส�าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่มี

สถานะทางทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส�านักทะเบียน	โดยคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มีหลักฐานการทะเบียนราษฎรและเลขประจ�าตัว	13	หลัก	อายุตั้งแต่	5	ปีบริบูรณ์	จนถึง	70	ปีบริบูรณ์	สามารถขอมี

บตัรประจ�าตัวได้ทกุกรณ	ีไม่ว่าบคุคลนัน้จะเป็นผูท้ีเ่กดิในประเทศไทยหรือเป็นผูท้ีเ่ดินทางเข้ามาอาศัยในประเทศไทยกต็าม

โดยยกเว้นเฉพาะคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว	(มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่า)

เท่าน้ันทีไ่ม่บงัคับให้ต้องมบีตัรประจ�าตวั	แต่หากบคุคลดงักล่าวประสงค์จะขอมบีตัร	กใ็ห้นายทะเบยีนด�าเนนิการให้	ท้ังนี	้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

การจัดท�าบัตรประจ�าตัวส�าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ส่วนการทะเบียนราษฎร
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

 2.	ให้ประชาสมัพนัธ์ทางสือ่ต่างๆ	ทีม่อียูใ่นพืน้ที	่รวมถงึการชีแ้จงในการประชมุก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	กรรมการหมูบ้่าน

ผู้น�าชุมชน	หรืออื่นๆ	ในประเด็นดังต่อไปนี้

	 	 2.1	การจัดท�าบัตรประจ�าตัวส�าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	เป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	อนัมสีภาพบังคบัให้คนซ่ึงไม่มสีญัชาติไทยทีม่คีณุสมบติัตามทีก่ฎหมายก�าหนดต้องปฏบิตัิ

การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัติามกฎกระทรวงฉบบันีม้คีวามผดิและมโีทษตามมาตรา	48	แห่งพระราชบัญญตักิารทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534

  2.2	อตัราค่าธรรมเนยีมและการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการจดัท�าบตัรประจ�าตัวส�าหรบัคนซ่ึงไม่มสีญัชาตไิทย

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและก�าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียม	พ.ศ. 2551

	 3.	ขอให้นายทะเบียนอ�าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น	ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในกรอบ

ของกฎหมายและระเบียบปฏบิตั	ิไม่สร้างปัญหาความเดอืดร้อนให้กบัประชาชนโดยไม่ปฏบิติัตามกฎหมายและระมัดระวงั

มใิห้เกดิการเรยีกรบัหรอืแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบหรอืโดยทจุรติจากการปฏบิตังิานตามหน้าท่ีในทกุขัน้ตอน	ตัง้แต่ขัน้ตอน

การรับค�าขอ	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	ถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือ	จนถึงการมอบบัตรประจ�าตัวให้กับเจ้าของบัตร

(อ้างอิงหนังสือสำานักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 74 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

	 ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน	และศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและสาขาจังหวัด	ร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอ

และส�านักทะเบียนท้องถิ่น	ออกให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	ให้กับผู้ป่วยติดเตียง	

คนชรา	และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้	ประชาชนทั่วไป	รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจ�า	ในพื้นที่ทั่วประเทศ	

 สถิติการออกหน่วยบริการทำาบัตรประจำาตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560

กลุ่มเป้าหมาย
จำานวน (ครั้ง) จำานวนผู้รับบริการ (ราย)

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวม

ประชาชนในท้องที่หางไกล - 15 15 - 324 324

ผู้ป่วยติดเตียง	คนชรา	และผู้พิการ 10 172 182 49 591 640

กรณีอื่นๆ	เช่น	ผู้ต้องขัง	เป็นต้น 5 - 5 653 - 653

รวม 15 187 202 702 915 1,617

การออกหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน
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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง The One

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

 นายสุชาต ิธานรัีตน์ ผูอ้ำานวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบยีน	พร้อมผูบ้รหิารส�านกับรหิาร

การทะเบียน	ให้การต้อนรับ	นายสุพจน์	เมฆประดับ	นายอ�าเภอเขาฉกรรจ์	พร้อมคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อ�าเภอเขาฉกรรจ์	จังหวัดสระแก้ว	จ�านวน	205	คน	ในโอกาสศึกษาดูงาน	ณ	ส�านักบริหาร

การทะเบียน	เมื่อวันศุกร์ที่	17	พฤศจิกายน	2560	ณ	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี
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The One สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม	 มีหนังสือจากหน่วยงานราชการมาขอคัดบัญชีรายชื่อ

ประชาชนในหมู่บ้าน	เพื่อน�าไปส�ารวจประชากรในการเข้ากิจกรรม	และโครงการต่างๆ

ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่สามารถด�าเนินการให้ได้หรือไม่

 ตอบ	 กรณดีงักล่าวไม่อาจด�าเนนิการให้ได้	เนือ่งจากตามพระราชบญัญตัิ

การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	มาตรา	17	ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือ

เป็นความลบั	และให้นายทะเบียนเป็นผูเ้กบ็รกัษาและใช้เพ่ือการปฏบิติังานตามท่ีได้

บญัญตัไิว้ในพระราชบัญญัตินีเ้ท่านัน้	ห้ามมิให้ผูใ้ดเปิดเผยข้อความหรอืตวัเลขนัน้

แก่บุคคลใดๆ	ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือแก่สาธารณชน

เว้นแต่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีขอทราบเกีย่วกบัสถานภาพทางครอบครวัของผูท้ีต่นจะมี

นิติสัมพันธ์	 แก่การรักษาความม่ันคงของรัฐหรือการด�าเนินคดีและการพิจารณาคดี

หรอืการปฏบัิตหิน้าท่ีตามกฎหมาย	และไม่ว่าในกรณใีดจะน�าข้อมูลทะเบยีนประวตัิ

ราษฎรไปใช้เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลมิได้

	 ถาม	 ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์	อายุ	18	ปี	มายื่นค�าร้องขอแก้ไขรายการใน

ทะเบยีนบ้านเป็นเจ้าบ้าน	จากการสอบถามพบว่าในทะเบยีนบ้านมกีนัอยู	่จ�านวน	2	คน

คือ	ผู้ร้องกับน้องชายอายุ	16	ปี	กรณีนี้เจ้าหน้าที่จะด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ	 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	

พ.ศ.	2534	มาตรา	4	ระบุว่า	ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน	หรือเจ้าบ้านไม่อยู่	ตาย	

สูญหาย	 สาบสูญ	 หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้	 ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านใน

ขณะนั้นเป็นเจ้าบ้านและระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียน

ราษฎร	พ.ศ.2535	(รวมฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบบัที	่5	พ.ศ.2551)	ข้อ	5	(3)	บคุคล

ซึง่มชีือ่ในทะเบยีนบ้านเป็นผูเ้ยาว์หรอืเป็นคนเสมอืนไร้ความสามารถ	ให้ผูป้กครอง

ตามทีก่ฎหมายก�าหนดเป็นผูท้�าหน้าทีเ่จ้าบ้านแทน	เว้นแต่จะพิจารณาเหน็ว่าผู้เยาว์

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	 สามารถท�าหน้าที่ดังกล่าวได้	 ก็ให้ท�าหน้าท่ี

เป็นเจ้าบ้านได้

	 ถาม	 ประชาชนปลูกบ้านหลังท่ีสองในพื้นที่เดียวกับหลังแรก

จึงมาติดต่อขอออกเลขท่ีบ้านใหม่ของบ้านหลังท่ีสอง	 กรณีนี้ เจ ้าหน้าที่

จะต้องด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	

พ.ศ.2534	มาตรา	35	ระบวุ่า	ถ้ามบ้ีานอยูห่ลายหลงัในบรเิวณเดยีวกนั	ให้ก�าหนด

เลขประจ�าบ้านเพียงเลขเดียวแต่ถ้าเจ้าบ้านประสงค์จะก�าหนดเลขประจ�าบ้านเพิม่ข้ึนอีก

ให้ยื่นขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง	บ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว	ห้องแถว	หรืออาคารชุด

ให้ก�าหนดเลขประจ�าบ้านทกุห้องหรอืทกุห้องชดุ	โดยถือว่าห้องหรอืห้องชดุหนึง่ๆ	

เป็นบ้านหลังหนึ่ง
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ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

	 ถาม	 นาย	ก	มายื่นเรื่องขอเพิ่มชื่อตนเองเข้าในทะเบียนบ้าน	แต่จากการสอบสวน	นาง	ก	ไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับ

ตนเองได้	ไม่มีหลักฐานเอกสารและพยานมารับรอง	เจ้าหน้าที่จะด�าเนินการในกรณีนี้อย่างไร

 ตอบ กรณีของ	นาง	ก	พิจารณาแล้วมีความเห็น	ดังนี้

	 	 	 	1.	นาง	ก	มีสิทธิ์ในการขอเพิ่มชื่อและรายการในทะเบียนบ้าน	ตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�า

ทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	5	พ.ศ.2551)	ข้อ	97	โดยให้เจ้าบ้านหรือผู้ขอเพิ่มชื่อยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียน

อ�าเภอ	 หรือนายทะเบียนท้องถ่ินท่ีผู้ขอเพิ่มช่ือมีภูมิล�าเนาอยู่ปัจจุบัน	ทั้งนี้	 หากนายทะเบียนพิจารณาตามอ�านาจหน้าที่แล้วไม่สามารถ

ด�าเนนิการตามความประสงค์ของผู้ร้องได้	ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ร้องทราบ	โดยระบเุหตผุลข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญั	ข้อกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ	รวมถึงสิทธิในการโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม	หรือสิทธิ

ในการอุทธรณ์ค�าสั่งของนายทะเบียนและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผู้ขอด้วย	เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง	พ.ศ.2539	หรือ

    2.	หากนายทะเบียนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า	นาง	ก	เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและไม่สามารถเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ในสถานะบุคคลผู้มสีญัชาตไิทยได้	ให้ด�าเนนิการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	การจดัท�าทะเบยีนบ้านและการจัดท�าทะเบยีนประวตัิ

ส�าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	ตามมาตรา	38	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2534	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551	โดยทะเบียนประวัติของบุคคลเหล่านี้จะได้รับการก�าหนดเลขประจ�าตัวบุคคลเป็นประเภท	0	

กลุ่มทั่วไป	(เลขหลักแรกเป็นเลข	0	เลขหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข	00)

 ถาม	 นายขาว	ประสงค์จะแจ้งย้ายปลายทางแต่เกดิป่วยกะทันหัน	และบ้านท่ีพักอาศัยอยู่ห่างจากส�านกัทะเบยีนจงึไม่สามารถ

มาด�าเนินการด้วยตนเองได้	กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

 ตอบ	 หากนายขาว	ได้อาศยัอยูบ้่านหลงัทีจ่ะย้ายเข้าจรงิ	ให้นายขาวยืน่ค�าร้องขอแจ้งย้ายปลายทางอตัโนมตัทิีส่�านกัทะเบียน

แห่งท้องทีไ่ปอาศยัอยูใ่หม่ได้เลย	โดยไม่ต้องไปแจ้งย้ายออกจากส�านกัทะเบยีนเดมิทีต่นเองมชีือ่อยูใ่นทะเบียนบ้าน	กรณดัีงกล่าว	นายขาว	

ไม่สามารถด�าเนนิการแจ้งย้ายปลายทางได้ด้วยตนเองเนือ่งจากป่วย	นายขาว	จะต้องมอบหมายให้ผูอ่ื้นไปด�าเนนิการแจ้งย้ายแทน	และเมือ่

ผูไ้ด้รับมอบหมายได้แจ้งต่อผูม้หีน้าทีร่บัแจ้งนัน้แล้ว	ให้ถอืว่าผูม้หีน้าทีน่ัน้ได้แจ้งแล้วโดยถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร	

พ.ศ.	2534	มาตรา	30	ประกอบมาตรา	46



วารสาร สาระทะเบียน-บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ

โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ  

ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมู 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 0-2791-7652-4 

Call Center : 1548 http://bora.dopa.go.th E-mail : theone_9@windowslive.com

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”

 ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พรอมคณะผูบริหารและขาราชการสังกัดกรมการปกครอง
รวมพิธีเปดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต พรอมท้ังจัดบุคลากรของกรมการปกครองเขารวมกิจกรรมพัฒนา
คูคลองมหานาค และคลองเปรมประชากร ในหวงระหวางวันที่ 5 - 10 และ 17 - 26 พฤศจิกายน 2560 ในการดังกลาว
กรมการปกครองมอบหมายใหสำนักบริหารการทะเบียนจัดบุคลากรและระบบคอมพิวเตอรเพื่อปฏิบัติงานบันทึกขอมูล
การลงทะเบียนและบันทึกคะแนนสะสมความดีของประชาชนจิตอาสา ณ ศูนยอำนวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ สำนักพระราชวัง สนามเสือปา กรุงเทพมหานคร และศูนยอำนวยการภาคสนามตามสถานที่
ที่กำหนดดวย 
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