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

ฉบับเดือน ธันวาคม 2560ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

คำ�นำ�

	 กรมการปกครอง	จัดพิธีมอบรางวัลส�านักทะเบียนดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	

ให้กับส�านักทะเบียนที่ได้รับรางวัลจ�านวน	27	แห่ง	 เมื่อวันท่ี	 1	 ธันวาคม	2560

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มอบรางวัล	 จึงขอแสดงความยินดีกับ

ส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้	อย่างไรก็ตาม	

การประกวดส�านักทะเบียนดีเด่น	 เป็นเพียงแรงจูงใจท่ีส�าคัญประการหน่ึงเท่านั้น

แต่จุดมุง่หมายทีส่�าคญักว่านัน้	คอื	การพฒันาส�านกัทะเบยีนทัว่ประเทศไปสูค่วามเป็นเลศิ

ในทุกมิติ	ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างดีที่สุด

	 ส�านักบริหารการทะเบียนขอเป็นก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและ

บัตรประจ�าตัวประชาชนในทุกระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาส�านักทะเบียนไปสู่

จุดมุ่งหมายดังกล่าวร่วมกันต่อไป	

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,	ณัฐพร	พรหมมาสกุล	ฝ่ายจัดทำา	อุไรวรรณ	สุขอนันต์,	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	ณรงค์	ยี่รงค์,	สิตานัน	บุณโยดม

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

โครงการจิตอาสา

“เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ”

	 กรมการปกครอง	มอบหมายให้
ส�านักบริหารการทะเบียน	 จัดบุคลากร
และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อด�าเนินการ
ลงทะเบียนปฏิบัติงานของจิตอาสา
และลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่
ณ	ศนูย์อ�านวยการใหญ่โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�าริ
สนามเสือป่า	 และศูนย์อ�านวยการภาค
สนาม	(ศอส.)	ระหว่างวันที่	6	-	9	และ
วันที่	 12	 -	 24	ธันวาคม	2560	รวมทั้ง
จัดบุคลากรของกรมการปกครองร่วม
ปฏิบัติงานจิตอาสาภาคสนามพัฒนา
คูน�้าสองฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต	 ระหว่าง
วันที่	12	-	24	ธันวาคม	2560	
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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,	ณัฐพร	พรหมมาสกุล	ฝ่ายจัดทำา	อุไรวรรณ	สุขอนันต์,	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	ณรงค์	ยี่รงค์,	สิตานัน	บุณโยดม

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

ข่�วส�รก�รทะเบียน

 นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง	 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การขอแปลงสญัชาตเิป็นไทย	การขอถอืสญัชาตไิทยตามสาม	ีและการขอกลบัคนืสญัชาตไิทย	ครัง้ที	่16/2560	เมือ่วนัศุกร์ท่ี
22	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชุมบัวขวัญ	ชั้น	2	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

 กรมการปกครอง	 โดยส�านักบริหารการทะเบียน
ส่งกระบวนงาน	 “การบริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์เคลื่อนที่	(Mobile	Unit)”	และนวัตกรรม
เกี่ยวกับระบบบัตรประจ�าตัวประชาชน	เข้าร่วมงานมหกรรม
งานบริการภาครัฐ	ครั้งที่	2	“นวัตกรรมภาครัฐ	4.0”	จัดขึ้น
โดยส�านักงาน	ก.พ.ร.	ระหว่างวันที่	11	-	12	ธันวาคม	2560	
ณ	 ลาน	 Central	 Court	 ชั้น	 1	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด	์
กรุงเทพมหานคร
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 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย	 เป ็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ส�านักทะเบียนดีเด่น	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2560	 ตามโครงการ
คัดเลือกส�านักทะเบียนดี เด ่น	 พ.ศ.	 2560	 ให ้ กับ
ส�านักทะเบียนจ�านวน	 27	 แห่ง	 เมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	
2560	 ณ	 ห้องราชสีห์	 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมี	ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภัต	อธิบดีกรมการปกครอง	
กล่าวรายงาน

พิธีมอบรางวัลส�านักทะเบียนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2560

สำานักทะเบียนอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ สำานักทะเบียนอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว
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สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน

สำานักทะเบียนอำาเภอพุทธมณฑล

สำานักทะเบียนท้องถิ่นเขตพระโขนง

สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระบี่
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มุมข่�วส�รก�รบูรณ�ก�ร

ฐ�นข้อมูลประช�ชนและก�รบริก�รภ�ครัฐ

	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 15	มีนาคม	2559	 เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด�าเนินการ
ตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 รวมท้ังปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้รองรับ
การด�าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2560	สรุปสาระส�าคัญได้ว่า	
	 1.	 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งด�าเนินการแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 ที่ต้องใช้ในการบริการ
ประชาชนไปยงักระทรวงมหาดไทยภายใน	3	เดือน	นับแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีติ	แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและพจิารณา
รายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลทราบโดยเร็ว
	 2.	ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน	1	ปี	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูล
จากกระทรวงมหาดไทย	แล้วให้กระทรวงมหาดไทยด�าเนนิการเชือ่มระบบฐานข้อมลูดงักล่าวกบัระบบฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร
และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว	
	 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ	รวมทั้งติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นระยะๆ	ต่อไป

 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมการปกครอง	 ได้สรุปผลการด�าเนินการตั้งแต่วันท่ี	 4	 กรกฎาคม	 2560	 จนถึงวันที่
31	 ตุลาคม	 2560	 น�าเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนที่สุด	 ที่	 มท	 0309.5/19835
ลงวันที่	20	พฤศจิกายน	2560	สรุปดังนี้
	 1.	กรมการปกครองได้จัดประชุมผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง	หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง	กรม	และรัฐวิสาหกิจ
สังกดักระทรวงมหาดไทย	และหน่วยงานภายในกรมการปกครอง	รวมจ�านวน	47	หน่วยงาน	เมือ่วนัที	่3	สงิหาคม	2560	ทีป่ระชมุ
มมีติมอบหมายภารกจิให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ	แจ้งรายชือ่ฐานข้อมลูเอกสารราชการทีต้่องใช้ในการบรกิารประชาชน
ส่งให้กรมการปกครอง	โดยหน่วยงานที่มีความพร้อมให้ด�าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของตนเองและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐาน
ข้อมลูประชาชนกลาง	(Linkage	Center)	ส่วนหน่วยงานท่ียงัไม่มคีวามพร้อมด้านงบประมาณ	ให้ด�าเนนิการปรบัแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 และจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562
ในแผนงานบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์	(แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั)	รองรบัการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและ
การบริการภาครัฐ
	 2.	กรมการปกครองได้เชิญหน่วยงานหลักตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2560	ได้แก่	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม	ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องคก์ารมหาชน)	และส�านักงบประมาณ	ประชุมหารือ
แนวทางการสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านงบประมาณให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2560
	 3.	 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายช่ือฐานข้อมูล
เอกสารราชการทีต้่องใช้ในการบริการประชาชนผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	โดยให้ด�าเนนิการตัง้แต่วนัท่ี	22	สงิหาคม	-	11	กนัยายน	
2560	และให้รวบรวมข้อมลูแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวนัท่ี	15	กนัยายน	2560	จากนัน้	กรมการปกครองได้ตรวจสอบ
รายชื่อฐานข้อมูลที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐส่งยืนยันมา จำานวน 20 กระทรวง 9 หน่วยงาน (ไม่สังกัดกระทรวง)
พบว่า มจีำานวนเอกสารทีส่่วนราชการและหน่วยงานของรฐัต้องการใช้ในการบรกิารประชาชน จำานวน 1,525 เอกสาร ซึง่จาก
การกลัน่กรองของคณะทำางานของกรมการปกครองพจิารณารายชือ่เอกสารท่ีมีความจำาเป็นและน่าจะเพียงพอต่อการพิจารณา
ของหน่วยงานผู้ให้บริการ โดยตัดเอกสารท่ีไม่ใช่เอกสารราชการหรือเอกสารท่ีใช้ในหน่วยงานกระทรวงเดียวกันหรือสังกัด
เดยีวกนั เช่น	ค�าร้อง	ค�าขอต่างๆ	แผนที	่สญัญา	หนงัสอืมอบอ�านาจ	บนัทกึต่างๆ	เป็นต้น	คงเหลือเอกสารทีต้่องใช้ประกอบการให้บรกิาร

รายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

จำานวน 116 เอกสาร	(โดยเอกสารทีห่น่วยงานขอเชือ่มโยงตัง้แต่	12	หน่วยงานขึน้ไป	คอื	บตัรประจ�าตวัประชาชน	ทะเบยีนบ้าน	
ใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว	ทะเบียนสมรส	ใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล	ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	หนังสือเดินทาง	หนังสือรับรอง
นติบิคุคล	หนังสือบรคิณห์สนธ	ิทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้	วฒุกิารศกึษา	ใบรบัรองแพทย์	ใบแจ้งความ	ทะเบยีนประวตัอิาชญากรรม)	
ทั้งน้ี	 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กระทรวง	 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทราบผลการกลั่นกรองและปรับลดเอกสาร
ดังกล่าว	และขอความร่วมมือด�าเนินการดังนี้
	 	 3.1	 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเอกสารตามท่ีกรมการปกครองได้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการประชาชน	และแจ้งผลการพิจารณากลับมายังกรมการปกครองโดยเร็ว
	 	 3.2	ขอให้จัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน	1	ปี	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลจากกระทรวง
มหาดไทย	 ทั้งนี้	 หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด�าเนินการเสร็จแล้วให้แจ้งกรมการปกครองทันทีเพื่อด�าเนินการเชื่อม
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานต่อไป
	 	 3.3	ส�าหรบัส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการจดัเตรยีมฐานข้อมลูให้แล้วเสรจ็ภายใน	
1	ปี	ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นเสนอขอขยายเวลาการด�าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ลงมติว่า
	 1.	 รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	 ทั้งนี้	 ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเร่งด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูล
ประชาชนและการบรกิารภาครฐัให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ภายใน	1	ปี	นบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งรายชือ่ฐานข้อมลูจากกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้	ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2560	(เรื่อง	การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ)
	 2.	ให้กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งด�าเนนิการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบริการภาครฐัในส่วนทีม่คีวามพร้อมและสามารถ
ด�าเนนิการได้ทนัทใีห้แล้วเสรจ็ก่อน	และน�าฐานข้อมลูทีบ่รูณาการแล้วดงักล่าวมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกและให้บรกิารแก่
ประชาชนให้เกิดผลเป็นรปูธรรมต่อไป	ทัง้นี	้ให้ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์และสร้างการรบัรู้แก่ประชาชนเกีย่วกบัการอ�านวยความ
สะดวกและให้บริการภาครัฐดังกล่าวให้ชัดเจนและทั่วถึงด้วย

(หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 625 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560) 

 นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อำานวยการส่วนบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยีการทะเบียน	 เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาข้อมูล
การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 (Linkage	
Center)	 ให้กับหน่วยงานที่เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร	จากฐานข้อมลูทะเบยีนกลางด้วยระบบคอมพวิเตอร์และข้อตกลง
ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมส�าหรบัอ่านข้อมูลจากบตัรประจ�าตวัประชาชน	
จ�านวน	 9	 หน่วยงาน	 ผู้เข้ารับการอบรม	 จ�านวน	 34	 คน	 เมื่อวันท่ี
19	 ธันวาคม	 2560	ณ	 ห้องฝึกอบรมชั้น	 8	 อาคารกรมการปกครอง
(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

จุดเด่นของสำานักทะเบียนอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ
1. ด้านการปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมาย	-	มกีารปฏบัิตงิานโดยยดึหลกัในการให้บรกิาร

บนพืน้ฐานของระเบยีบกฎหมายอย่างชดัเจน	มกีารจดัเกบ็เอกสารอย่างเป็นระบบ	สบืค้นง่าย	
2. ด้านการบริหารจัดการ กระบวนงาน และบุคลากร	-	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเน้น

นโยบายการให้บริการประชาชนเป็นเรื่องส�าคัญ	มีการตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่และ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงส�านักทะเบียนอ�าเภอ	มีบริการส่วนหน้า	โดยมี
เวรก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	คอยให้ค�าแนะน�าประชาชน	มกีารท�างานเป็นทมี	สามารถทดแทนกนัได้
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีประสบการณ์และความแม่นย�าในการปฏิบัติตามระเบียบ	กฎหมาย	
หนังสือสั่งการอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 การใช้ดุลยพินิจในการให้บริการประชาชนเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสม	 รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานให้บริการประชาชน

3. ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก	-	มีการจัดส�านักงานไว้อย่างเหมาะสมทั้ง
ภายนอกและภายใน	สะอาด	 เป็นระเบียบเรียบร้อย	มีการจัดท�าป้ายบอกทางเดินของงาน
ป้ายสถิติและอัตราค่าธรรมเนียม	 ป้ายแสดงอัตราโทษเพ่ือป้องปรามการทุจริต	 เป็นต้น

“... มีจ�ำนวนรำษฎร 130,000 คนเศษ ... มีผู้ขอรับบริกำรเฉลี่ยวันละ 230 รำย ...
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทะเบียนและบัตร มีปลัดอ�ำเภอ 2 คน พนักงำนรำชกำร 2 คน
ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 2 คน และสมำชิก อส. 1 คน รวม 7 คน ไม่เพียงพอ ... แก้ไขปัญหำ
โดยขอสนับสนุนบุคลำกรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่งคนหมุนเวียนมำช่วยงำน ...
ท�ำให้มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนครบช่องบริกำร ... ทั้งนี้ในแต่ละวันจะให้บริกำรประชำชน
จนเสร็จสิ้นทุกรำย บำงวันก็ถึง 17.30 น. ...”

สำานักทะเบียนอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสำานักทะเบียนอำาเภอจำานวนราษฎรตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป

	 ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองอ�ำนำจเจริญ	เคยได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ในกำรประกวดส�ำนักทะเบียนดีเด่น
ปี	2558	ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ในกำรประกวดส�ำนักทะเบียนดีเด่นปี	2559	และในปี	2560	จำกส�ำนักทะเบียน
อ�ำเภอขนำดใหญ่จำกทัว่ประเทศท่ีเข้ำร่วมประกวดจ�ำนวนทัง้สิน้	43	แห่ง	ปรำกฏว่ำ	ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอเมอืงอ�ำนำจเจรญิ	
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ

นายช�านาญ ชื่นตา

นายอ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

กรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดี (Best Practice)

1.	 การให้บริการทางทะเบียนเชิงรุก	 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานทะเบียนตามโครงการ

ปรับปรุงรายการทะเบียนบ้านและรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	 โดยจัดท�าบัญชี

บ้านและบัญชีคนในบ้าน	ให้ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้เจ้าบ้านและประชาชนร่วมกัน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วแจ้งให้อ�าเภอทราบ	 เพื่อมอบหมายปลัดอ�าเภอผู้รับผิดชอบ

ต�าบลไปด�าเนินการสอบสวนเจ้าบ้านและผู้เก่ียวข้องในพื้นที่เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย	สามารถจ�าหน่ายบ้าน	16	หลัง	จ�าหน่ายตาย	1	ราย	จ�าหน่ายซ�้าซ้อน	1	ราย	และย้ายเข้า

ทะเบียนบ้านกลาง	1	ราย

2.	มีการออกให้ความรู้บริการงานทะเบียนเชิงรุกในสถานที่ต่างๆ	เช่น	โรงเรียน	เป็นต้น	และเปิด

ให้โรงเรียนต่างๆ	 ได้น�านักเรียนในสังกัดมารับฟังการบรรยายให้ความรู้และให้เห็นความส�าคัญของ

บตัรประจ�าตัวประชาชน	ณ	ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอเป็นประจ�า	รวมทัง้มกีารบรูณาการบรรยายสอดแทรก

เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยปลัดอ�าเภอฝ่ายป้องกันเพิ่มเติมด้วย

3.	 การออกให้บริการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง	 คนชรา	 และผู้พิการที่ไม่

สามารถเคลื่อนย้ายได้	ท�าให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ

“... กรณีประชำชนมำติดต่อแล้ว
เอกสำรไม่ครบ ก็จะไม่ให้ประชำชน
กลับทนัที แต่เรำจะพยำยำมแสวงหำ
เอกสำรให้ก ่อน หำกขำดบุคคล
รับรองเรำก็จะประสำนงำนให้ทำง
ก�ำนัน ผู ้ใหญ่บ้ำน มำด�ำเนินกำร
ช่วยเหลือ ซึ่งประชำชนที่มำติดต่อ
ก็จะได้รับควำมสะดวกและมีควำม
พึงพอใจ ...”

	 “...	 ตอนนี้กำรประกวดส�ำนักทะเบียนดีเด่น	 ส�ำนักทะเบียนท่ีมีทุนไม่มำก

ก็สำมำรถชนะได้	 เพรำะค่ำน�้ำหนักคะแนนมำเน้นเรื่องของกระบวนงำน	หำกมีกำร

จัดท�ำเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ	และมีกำรบริกำรที่ดีเป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนต่ำงๆ	

ถูกต้องครบถ้วน	ก็สำมำรถที่จะชนะเลิศได้	...”

นางเด่นดวง ศรีม่วง

เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

	 ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน	 และศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและ

สาขาจังหวัด	 ร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียนท้องถิ่น	 ออกให้

บรกิารจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนเคลือ่นท่ี	(Mobile	Unit)	บรกิารประชาชน

ในพื้นที่ทั่วประเทศ	

 สถิติการออกหน่วยบริการทำาบัตรประจำาตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

กลุ่มเป้าหมาย
จำานวน (ครั้ง) จำานวนผู้รับบริการ (ราย)

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวม

ประชาชนทั่วไป 8 169 177 1,065 4,806 5,871

ผู้ป่วยติดเตียง	คนชรา	และผู้พิการ 11 84 95 202 4,957 5,159

กรณีอื่นๆ	เช่น	ผู้ต้องขัง	เป็นต้น - - - - - -

รวม 19 253 272 1,267 9,763 11,030

การออกหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ส่วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน



ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดอ�านาจเจริญ
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

เยี่ยมเยือน ศูนย์บริหารการทะเบียน

	 รับผิดชอบส�านักทะเบียน	17	แห่ง	แยกเป็นส�านักทะเบียนอ�าเภอ	7	แห่ง	และส�านักทะเบียนท้องถิ่น
10	แห่ง	การท�างานตามภารกจิ	คอื	ให้การสนบัสนนุด้านวสัดทุีใ่ช้ในการให้บรกิารประชาชนด้วยระบบคอมพวิเตอร์
เพือ่ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ง	การให้ค�าแนะน�าการแก้ปัญหาระบบการให้บรกิารด้านทะเบยีนและบัตร
แก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานของส�านกัทะเบยีน	โดยเฉพาะเมือ่มรีะบบโปรแกรมใหม่ๆ	ตดิตัง้ลงมา	การออกจดัท�าบตัร
เคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดอ�านาจเจริญเดือนละ	2	ครั้ง	และการให้บริการกรณีผู้ป่วยติดเตียง	คนชรา	และผู้พิการที่ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียนท้องถิ่น	 ด�าเนินการไปแล้วจ�านวน	18	 ราย	
และการปฏบัิตงิานตามนโยบายของรฐับาล	กระทรวงมหาดไทย	และกรมการปกครองด้านอืน่ๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
เช่น	การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	การสนับสนุนการเลือกตั้ง	เป็นต้น
	 “แนวทางการท�างาน	 มีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบงานในแต่ละส�านักทะเบียนอ�าเภอ
และส�านักทะเบียนท้องถิ่น	การปฏิบัติงานจะท�างานกันเป็นทีม	มีการถ่ายทอดความรู้ให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง	
เพื่อให้งานส�าเร็จ	ผลประโยชน์ได้กับประชาชน”

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดอำานาจเจริญ
59	หมู่	19	(เทศบาลเก่า)	ต�าบลบุ่ง	อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ	จังหวัดอ�านาจเจริญ	โทร	0 - 4545 - 1134,	0 - 4545 - 1131 - 6

นางจีรณา โพธิ์แก้ว
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ

นางสาวกรองสุมาลย์ กาญจนีย์
เจ้าหน้าที่ปกครอง

นางสาวปัณณรัตน์ เถาว์โท
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางสาวดวงพร ทองบุญ
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
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การพัฒนาบุคลากรด้านการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 สำานักบริหารการทะเบียน	 โดยส่วนการทะเบียนทั่วไป	 จัดอบรมสัมมนาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
งานทะเบียน	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	“ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข”	ระหว่างวันที่	20	-	22	ธันวาคม	2560	ณ	โรงแรมบีพี
สมหิลา	บชี	โฮเตล็	แอนด์	รสีอร์ท	จงัหวดัสงขลา	มผีูเ้ข้าร่วมอบรม	จ�านวน	50	คน	จากพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน	ีจงัหวดัสงขลา	
และจงัหวดัสตลู	โดยม	ีนายอนสุร	ตนัโชตกิลุ	นายอ�าเภอเมอืงสงขลา	ให้เกยีรติเป็นประธานในพิธเีปิด	และมนีายวรีะชาติ
ดาริชาติ	ผู้อ�านวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป	ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

 สำานกับรหิารการทะเบยีน	โดยส่วนส่งเสรมิการทะเบยีนและบตัร	จดัอบรมสมัมนาตามโครงการพฒันาบคุลากร
เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ระหว่างวันที่	 13	 -	 15	 ธันวาคม	 2560
ณ	โรงแรม	แกรนด์ฮิลล์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	อ�าเภอเมืองนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์	ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่บุคลากร
ผูป้ฏบิตังิานทะเบยีนและบัตรของส�านกัทะเบยีนจงัหวดัและส�านกัทะเบยีนอ�าเภอในพืน้ที	่9	จงัหวดัภาคกลาง	รวมจ�านวน	
93	คน	โดยมี	นางรัฐยา	อาจหาญ	เผยพร	ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร	เป็นประธานในพิธีเปิด
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

 สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัสหประชาชาต ิ(UNHCR) ร่วมกบักรมการปกครอง จัดการสัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร

ว่าด้วยการจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ	 ครั้งที่	 3	 ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของส�านักทะเบียนจังหวัด	

อ�าเภอ	 และท้องถิ่น	 รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีองค์กรภาคเอกชนที่ท�างานด้านสถานะและสัญชาติ	 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

และราชบุรี	รวมจ�านวน	120	คน	โดยทาง	UNHCR	เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา	ระหว่างวันที่	27	-	29	

พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงแรมเฟลิกซ์	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมี	นายวีนัส	สีสุข	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การบรหิารงานทะเบียน	ส�านกับรหิารการทะเบียน	เป็นวทิยากรบรรยายเกีย่วกบักฎหมายการทะเบยีนราษฎรและสญัชาติ

และแนวทางการพิสูจน์สถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ

 นายสญัชยั เตชนมิติวชั ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล	ส�านกับรหิารการทะเบียน

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติในโอกาสน�าคณะเจ้าหน้าท่ีจากส�านักงานสถิติประเทศเกาหลีใต	้

(KOSTAT)	 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทะเบียนราษฎรของประเทศไทย	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 28	 ธันวาคม	 2560

ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	ชั้น	2	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bora.dopa.go.th/callcenter1548

	 ถาม	 กรณีส�านกัทะเบียนตรวจสอบพบว่ามีการแจ้งเทจ็เก่ียวกบัการขอเลขทีบ้่านโดยใช้บ้านทีมี่เลขท่ีแล้วและเป็นของคนอืน่
มายืน่ค�าร้องขอก�าหนดเลขทีบ้่านใหม่	ซึง่จากการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและสอบสวนผูย้ืน่ค�าร้องกย็อมรบัว่าแจ้งเท็จจริง	กรณนีีส้�านกัทะเบยีน
จะต้องด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ กรณีดังกล่าวเพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร	 ให้นายทะเบียนมีอ�านาจเรียกเจ้าบ้าน	 หรือบุคคลใดๆ
มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่างๆ	 ได้ตามอ�านาจหน้าที่	 แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน	 โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2534	มาตรา	10	และมาตรา	50	ประกอบเรื่องการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ	หรือกระท�าการเพื่อให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นมีชื่อหรือรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ

 ถาม	 กรณบีดิาของผูร้้องถงึแก่กรรมแต่ยงัไม่มช่ืีอในทะเบยีนบ้าน	ผูร้้องจงึได้ยืน่ค�าร้องขอให้นายทะเบยีนเพิม่ชือ่บิดาซ่ึงถงึแก่กรรม
ไปแล้วในทะเบียนบ้านก่อน	แล้วจึงจะแจ้งการตายของบิดา	ขอทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีนี้

 ตอบ	 ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	การจัดท�าทะเบียนโดยเฉพาะทะเบียนบ้านจะลงรายการหรือเพิ่มชื่อบุคคล
เฉพาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น	นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	15	การถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้สภาพบุคคล
สิน้สดุลง	ดงันัน้	ผูร้้องจงึไม่สามารถยืน่ค�าร้องขอเพิม่ช่ือบิดาในทะเบยีนบ้านได้	แต่ให้แจ้งการตายได้ตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วย
การจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	5	พ.ศ.2531)	ข้อ	64	และข้อ	70	ที่ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว

 ถาม	 กรณบ้ีานถกูเวนคนืและรือ้ถอนเรยีบร้อยแล้วแต่ยังมีรายการบคุคลอยู่ในทะเบยีนบ้าน	นายทะเบยีนจะต้องด�าเนินการ
อย่างไรกับรายการบุคคลนั้น

 ตอบ	 เมื่อได้รับแจ้งการรื้อถอนบ้าน	 นายทะเบียนจะต้องจ�าหน่ายทะเบียนบ้านและส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
พร้อมทัง้ด�าเนนิการแจ้งย้ายรายการบคุคลในทะเบยีนบ้านหรอืถงึแม้นายทะเบยีนจะไม่ได้รบัแจ้ง	หากแต่รูเ้หตกุารณ์ดงักล่าว	นายทะเบยีน
จะต้องแจ้งเจ้าบ้านให้ไปติดต่อด�าเนินการที่ส�านักทะเบียน	และย้ายบุคคลในทะเบียนบ้านไปไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางของส�านักทะเบียนได้
โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	 พ.ศ.2534	 มาตรา	 10	 และระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียน
ราษฎร	พ.ศ.2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.2551)	ข้อ	34/1	และข้อ	35

 ถาม	 ประชาชนน�าใบมรณบัตรมาขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ	 จากส�านักทะเบียน	 ก.	 เป็นส�านักทะเบียน	 ข.	 กรณีน้ี
จะด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ	 กรณดีงักล่าว	เมือ่นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งได้ลงรายการในใบรบัแจ้งการตายหรอืมรณบตัรว่าศพนัน้จะเกบ็	ฝัง	เผา	ท�าลาย	
หรอืย้ายศพ	ณ	สถานทีใ่ด	เมือ่ใด	ให้ใช้เอกสารนัน้เป็นหลกัฐานในการจดัการศพ	หากจะเปลีย่นแปลงการจดัการศพผดิไปจากทีแ่จ้งไว้เดมิ
ถ้าศพนัน้อยูใ่นท้องทีใ่ดให้แจ้งขออนญุาตต่อนายทะเบียนผู้รบัแจ้งแห่งท้องทีน่ัน้โดยให้เรยีกมรณบตัรหรอืใบรบัแจ้งการตายจากผู้แจ้งแล้ว
บันทึกการอนุญาตไว้โดยปฏิบัติตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535	(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่	5	พ.ศ.2551)	ข้อ	69
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	 ถาม	 กรณีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศแล้วเสียชีวิต	 และไม่ได้แจ้งการตายที่สถานฑูต	 มีเพียงหลักฐานเก่ียวกับการตาย

ที่ออกโดยประเทศนั้น	จะด�าเนินการจ�าหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้านอย่างไร

 ตอบ กรณดีงักล่าว	ให้เจ้าบ้านยืน่ค�าร้องขอจ�าหน่ายชือ่ผูต้ายออกจากทะเบยีนบ้านต่อนายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีน

ท้องถิน่แห่งท้องทีท่ีผู่ต้ายมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน	โดยใช้หลกัฐานการตายทีอ่อกโดยรัฐบาลของประเทศนัน้	ซึง่ได้แปลและรบัรองว่าถูกต้อง

โดยกระทรวงการต่างประเทศ	โดยปฏิบัติตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535	(รวมฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่	5		พ.ศ.	2551)	ข้อ	112

 ถาม	 กรณีทนายความมายื่นค�าร้องขอคัดแบบ	ท.ร.14/1	 ของจ�าเลย	 โดยที่ไม่มีใบแต่งทนายมาแสดง	 เจ้าหน้าที่สามารถ

ด�าเนินการให้ได้หรือไม่

 ตอบ	 แนวทางปฏบิตักิรณกีารขอคดัและรบัรองส�าเนารายการทะเบยีนราษฎรของทนายความ	หากทนายความยืน่ค�าร้องขอ

คดัส�าเนารายการทะเบยีนราษฎร	แต่ไม่สามารถแสดงหลกัฐานความเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	เช่น	ใบแต่งทนายหรอืมอบอ�านาจจากคูค่วาม

และได้ยืนยันอ้างความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของผู้ร้อง	 โดยให้เรียกหลักฐานเพียงใบอนุญาตเป็นทนายความหรือบัตรประจ�าตัวทนายความ

เพิ่มเติมเท่านั้น	ซึ่งกรณีดังกล่าวส�านักทะเบียนกลางได้เคยมีหนังสือที่	มท	0322/ว	7	ลงวันที่	30	เมษายน	2536	เรื่อง	การคัดและรับรอง

ส�าเนารายการทะเบียนราษฎรของทนายความ

 ถาม	 มบีคุคลต่างส�านกัทะเบยีนมายืน่ค�าร้องขอเพ่ิมชือ่โดยอ้างว่าเกดิทีจ่งัหวดัก�าแพงเพชร	มผีลตรวจดีเอน็เอมายืน่ขอเพ่ิมชือ่

พร้อมน�ามารดามาเป็นพยาน	กรณีนี้มีขั้นตอนการด�าเนินการอย่างไร

 ตอบ	 กรณีดังกล่าว	 หากบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดาและมารดาเป็น

ผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย	หรอืบคุคลทีไ่ด้สญัชาติไทยโดยค�าสัง่ของรฐัมนตรตีามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าด้วยสญัชาต	ิและบคุคลทีไ่ด้สญัชาตไิทย

โดยค�าพิพากษาหรือค�าสัง่ของศาลถงึทีส่ดุ	ขอเพิม่ชือ่ในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.14)	ให้ยืน่ค�าร้องต่อนายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่

แห่งท้องทีท่ีผู่ข้อเพิม่ชือ่มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นปัจจบุนั	โดยปฏบัิตติามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2535

(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	5	พ.ศ.2551)	ข้อ	103



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

โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ  
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