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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

2 ฉบับเดือน สิงหาคม 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครอง

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

3ฉบับเดือน สิงหาคม 2563

 กจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง

อธิบดกีรมการปกครอง น�าคณะผูบ้รหิารกรมการปกครอง ร่วมพธิถีวายสกัการะเบือ้งหน้าพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์

พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวงและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมดุลงนามถวายพระพรฯ เมือ่วนัท่ี 12 สิงหาคม 

2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

4 ฉบับเดือน สิงหาคม 2563

 การทะเบยีนราษฎรเป็นหนึง่ในภารกจิของส�านกับรหิารการทะเบยีนทีส่�าคญั  เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการรบัแจ้ง การจดและการบนัทกึ

รายการต่าง ๆ  เกีย่วกบัสถานะราษฎรของประเทศ ซึง่จะน�าไปสูก่ารก่อให้เกดิสทิธิและหน้าทีท่ีแ่ต่ละบุคคลจะพงึมีต่อไป การปฏบิตังิาน

ทะเบยีนราษฎรจงึมีผลกระทบต่อสถานภาพและสิทธขิองบุคคลโดยตรง ผูป้ฏิบัตงิาน นายทะเบียนจะต้องรอบรูใ้นกฎหมาย ระเบยีบ 

หนงัสอืสัง่การต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปด้วยความถกูต้องและรวดเร็ว อีกเรือ่งหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั ได้แก่ การขอแปลง

สญัชาตเิป็นไทย การขอคนืสญัชาติไทยตามสาม ีการขอกลบัคืนสญัชาตไิทย การพจิารณาให้สญัชาตไิทยแก่ชนกลุม่น้อย การขอสละ

สัญชาติไทยและการถอนสัญชาติไทย ที่จะต้องผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งแต่ละขั้นตอน

มีความส�าคัญและมีรายละเอียดการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติและนายทะเบียนจึงต้องศึกษาท�าความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย

อย่างสม�่าเสมอ และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

หลักฐานตามระเบียบกรมการปกครองก�าหนด จึงได้มีการบันทึกจัดเก็บหลักฐานไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน 

เช่น ค�าขอ บป.1 ที่มีการลดอายุการเก็บรักษาค�าขอ บ.ป.1 ที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา จากเดิมให้เก็บรักษา

ไม่น้อยกว่า 12 ปี เป็นให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากกรมการปกครองได้ปรับกระบวนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานจาก

กระดาษเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีอ�านาจลงนามได้ลงนามแล้วด้วยวิธีการจับภาพ (Scan) ไว้ในฐานข้อมูล สามารถลดภาระ

ของเจ้าหน้าที่และลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารอันน�าไปสู่การเป็นส�านักทะเบียนไร้เอกสาร (Paperless Registration Offices) ได้

จงึขอก�าชบัให้ตรวจสอบการลงนามของผูม้อี�านาจลงนามก่อนการ Scan เพือ่ให้เอกสารหลกัฐานทีจ่ดัเกบ็มคีวามครบถ้วนสมบรูณ์ครบั

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) นี้ ส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียน

ท้องถิ่นร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ได้ออกให้บริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) อย่างสม�่าเสมอ

เพื่อ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” ให้กับประชาชนโดยถือปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณและ

ขอชมเชยทกุ ๆ  ท่านครับ ส�าหรับในเดือนสงิหาคมน้ีขอน�าเสนอบทความท่ีน่าสนใจ เช่น การเยีย่มชมส�านกัทะเบียนอ�าเภอชาตติระการ 

จงัหวดัพิษณโุลก ส�านกัทะเบียนอ�าเภอปากชม จังหวดัเลย กับการให้บรกิารประชาชนด้านทะเบยีนบตัรประจ�าตวัประชาชนท่ีน่าสนใจ

รวมท้ังบทความการบริหารจัดการ “อ�าเภอวิถีใหม่” ในรูปแบบ New Normal และกิจกรรม ประชนจิตอาสา “เราท�าความดี

ด้วยหัวใจ ครับ”

ปีที่ 12 ฉบับที่ 08 ประจ�ำเดือน สิงหำคม 2563

นายวีระชาติ ดาริชาติ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

บก.แถลง



กิจกรรม ภายในส�านกับริหารการทะเบยีน
สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

5ฉบับเดือน สิงหาคม 2563

 นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลง

สัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตามสามี และการขอ

กลับคืนสัญชาติไทยครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 

2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ส�านักบริหาร

การทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี

 นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธาน การประชมุคณะกรรมการเพือ่พจิารณาหลกัเกณฑ์

การจัดตั้ง ยุบ หรือควบรวมส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านัก

ทะเบยีนท้องถิน่ คร้ังที ่1/2563 เมือ่วนัพฤหสับดีที ่16 กรกฎาคม 

2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ส�านักบริหาร

การทะเบียน อาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อ�าเภอล�าลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี
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6 ฉบับเดือน สิงหาคม 2563

 กฎกระทรวง ฉบบัที ่18 (พ.ศ. 2542) และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม ออกตามความในพระราชบญัญตับิตัรประจ�าตวัประชาชน พ.ศ. 2526
ข้อ 12 ก�าหนดให้ค�าขอ บ.ป.1 ทุกฉบับท่ีได้ออกบัตรแล้ว ให้เจ้าพนักงานออกบัตรจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยระบบไมโครฟิล์มหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ และเมื่อด�าเนินการแล้ว ให้ส่งค�าขอดังกล่าวคืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบที่กรมการปกครอง
ก�าหนด ซึง่ระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน พ.ศ. 2554 ก�าหนดให้จดัเก็บค�าขอ บ.ป.1 ไว้ไม่น้อยกว่า 12 ปี
และต่อมาได้มกีารออกระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ลดอายกุารเกบ็รกัษาค�าขอ 
บ.ป.1 โดยให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะขออนุมัติท�าลายได้ (ยกเว้นกรณีค�าขอ บ.ป.1 ที่มีการจัดท�าบันทึกสอบสวนและหลักฐาน
เอกสารประกอบการพจิารณาจดัท�าบตัร ให้เกบ็รกัษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี) ส�าหรบับรรดาค�าขอ บ.ป.1 ทีจ่ดัเกบ็ไว้ก่อนระเบยีบ
ดงักล่าวใช้บงัคบั (1 เมษายน 2561) ให้บนัทกึจดัเกบ็ไว้ในฐานข้อมลูทะเบยีนบตัรตามวิธกีารทีก่รมการปกครองก�าหนดให้แล้วเสรจ็
จึงขออนุมัติท�าลายได้

ขั้นตอนการจัดเก็บค�าขอ บ.ป.1 ไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน
 1. เจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตนและเข้าสู่หน้าจอระบบด้านการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก “ระบบบริหารการทะเบียน” 
แล้วเลือกหัวข้อ “ระบบบัตรประจ�าตัวประชาชนคนไทย” เลือกหัวข้อ “ระบบการแก้ไขรายการบัตรประจ�าตัวประชาชน” และเลือกหัวข้อ 
“การสแกนเอกสารเพิ่มเติม บ.ป.๑ [scanbp]” 

(ระบบโปรแกรมนี้ใช้ได้กับเฉพาะเลขที่อนุญาตให้ท�าบัตรที่มีการออกบัตรประจ�าตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์)

 2. ที่หน้าจอหัวข้อ “การสแกนเอกสารเพิ่มเติม บ.ป.1
[scanbp]” ให้ระบุเลขที่อนุญาตให้ท�าบัตรแล้วกดปุ่มค้นหา 
หากระบุเลขที่อนุญาตให้ท�าบัตรถูกต้อง ระบบจะแสดงปุ่ม 
“สแกนเอกสารเพิ่มเติม” 
3. ท�าการสแกนเอกสารค�าขอ บ.ป.1 แล้วกดบันทึก “สแกน
เอกสารเพ่ิมเติม” จึงเสร็จสิ้นการจัดเก็บเอกสารฉบับนั้นๆ 
เข้าสู่ระบบ

เดอืนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา ดงันัน้ เมือ่ค�าขอ บ.ป.1 ดังกล่าวถกูสแกนจดัเกบ็ไว้ในฐานข้อมลูทะเบยีนบตัรแล้วจงึไม่จ�าเป็นต้องเกบ็รกัษา
ต้นฉบับทีเ่ป็นกระดาษไว้เป็นระยะเวลานานอกีแต่อย่างใด ลดภาระของเจ้าหน้าทีแ่ละลดพืน้ทีจ่ดัเกบ็เอกสารอนัน�าไปสูก่ารเป็นส�านกัทะเบียน
ไร้เอกสาร (Paperless Registration Offices) ในระยะต่อไป
 กรมการปกครองได้ก�าหนดวิธกีารจัดเกบ็ค�าขอ บ.ป.1 เพือ่บนัทกึไว้ในฐานข้อมลูทะเบยีนบตัรตามระเบยีบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ด้วยวิธีการจับภาพ (Scan) ด้วยระบบโปรแกรม “การสแกนเอกสาร
เพิ่มเติม บ.ป.1” โดยให้อ�าเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ด�าเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานค�าขอ บ.ป.1 ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ก่อนเดือนกรกฎาคม 2558 ย้อนหลังลงไป และค�าขอ บ.ป.1 ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์หลังเดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา ที่ยังมิได้
ด�าเนินการจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) ไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรในขณะปฏิบัติงาน โดยติดตั้งระบบโปรแกรมฯ ใช้งานตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานค�าขอ บ.ป.1 ที่ได้บันทึกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรและจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
แล้ว สามารถขออนุมัติท�าลายได้ (หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 14832 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563)

 การลดอายุการเก็บรักษาค�าขอ บ.ป.1 ท่ีออกตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา จากเดิมให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
เป็นให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี สืบเน่ืองมาจากกรมการปกครอง
ได้จดัท�าโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบยีน
และบตัรประจ�าตวัประชาชนเพือ่ทดแทนระบบเดมิซ่ึงปรบักระบวนการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานจากกระดาษเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้
ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอและส�านกัทะเบยีนท้องถิน่จดัเกบ็เอกสารหลกัฐาน
ค�าขอ บ.ป.1 ทีผู่ม้อี�านาจลงนามได้ลงนามแล้วด้วยวธิกีารจบัภาพ (Scan) 
ไว้ในฐานข้อมลูทะเบยีนบตัรในขณะปฏบิตังิาน โดยเร่ิมด�าเนนิการตัง้แต่

การสแกนเอกสารค�าขอ บ.ป.1 จัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน
โดย ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน
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 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทยห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 
ท�าให้ต้องมกีารชะลอหรือเลือ่นแผนการปฏบิติังานให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกนัและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรค เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัทัง้ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนผู้ขอรับบริการ และเมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทยลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
ตั้งแต่ห้วงเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ส�านักทะเบียนอ�าเภอและ
ส�านักทะเบียนท้องถิ่นร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด
จึงได้ออกให้บริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อ “บ�าบัดทุกข์ 
บ�ารุงสุข” ให้กบัประชาชนผูข้อรบับริการ โดยถอืปฏบิตัติามมาตรการทาง
ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

การออกหน่วยบริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ข้อมูลการบันทึกจัดเก็บเอกสารค�าขอ บ.ป.1 ด้วยระบบไมโครฟิล์มหรือระบบคอมพิวเตอร์

ที่
ห้วงเวลาที่ออก
ค�าขอ บ.ป.1 

(พ.ศ.)

จ�านวนเอกสารค�าขอ บ.ป.1 ที่จัดเก็บไว้ (ฉบับ)

หมายเหตุ
ไมโครฟิล์ม

ฐานข้อมูล
ภาพถ่ายเอกสาร
ทางการทะเบียน

ฐานข้อมูล
ทะเบียนบัตร

1. 2531 - 2539 40,480,800 433,000
(พ.ศ. 2539)

- ม้วนไมโครฟิล์มจัดเก็บไว้ที่ส่วนบัตรประจำ�ตัว
ประช�ชน (แปลงเป็นดิจิทัลไฟล์แล้ว

จำ�นวน 433,000 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07)

2. 2540 - 2546 - 43,120,500 -

3. 2547 - 2558
(มิถุน�ยน 2558)

- 9,235,688
(พ.ศ. 2547 - 2552 

เฉพ�ะศูนย์
จัดเก็บเอกส�ร
ท�งทะเบียน)

1,651,064* ต้นฉบับกระด�ษจัดเก็บไว้ที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น และศูนย์จัดเก็บเอกส�ร

ท�งก�รทะเบียน รวมจำ�นวนประม�ณ 
122,622,440 ฉบับ (แปลงเป็นดิจิทัลไฟล์แล้ว

จำ�นวน 9,235,688 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.53)

4 (กรกฎ�คม 2558)
2558 - ปัจจุบัน

- - 49,102,602 คำ�ขอ บ.ป.1 ถูกสแกนจัดเก็บไว้ในฐ�นข้อมูล
ทะเบียนบัตรในขณะปฏิบัติง�นแล้ว

(ณ เดือนกรกฎ�คม 2563)

รวม 40,480,800 52,789,188 50,753,666

หมายเหต ุ- *ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอและท้องถ่ินจัดเกบ็เอกสำรค�ำขอ บ.ป.1 ผ่ำนระบบโปรแกรม “กำรสแกนเอกสำรเพิม่เตมิ บ.ป.1 [scanbp]”
ประมวลผลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนบัตร ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563
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ประวัติศาลหลักเมืองก�าแพงเพชร
 ศาลหลักเมืองก�าแพงเพชร ตั้งอยู่ ณ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร เป็นศาลเจ้า
ที่ตั้งอยู่บนที่ดินของกรมศิลปากร และอยู่ในความดูแลของ
อทุยานประวตัศิาสตร์ก�าแพงเพชร เป็นศาลทีเ่ก่าแก่มานานกว่า
700 ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าวรมันต์ (เหม่) ผู้เรืองอ�านาจเป็นผู้
ก่อสร้างขึ้น ท�าด้วยศิลาแลง รูปกลมยาวประมาณ 2 เมตร
ฝังโผล่พืน้ดนิขึน้มาประมาณ 1 เมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์อยูบ่น
ยอดศิลาแลง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว หลังคาศาลได้พังลงมาทับเสาหลักเมืองและเศียร
เทพารักษ์ หลังจากนั้นก็อยู่ในสภาพรกร้างมาเป็นเวลานาน 
 ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. 2472 รองอมาตย์หลวงมนตรรีาช
(หวาน) อยัการจังหวดัก�าแพงเพชร ได้ริเร่ิมสร้างศาลหลกัเมือง
ขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทย พ.ศ. 2484 ได้มีผู ้ลักตัดเศียร
เทพารักษ์ไป หลวงปริวรรต วรวิจิตร (จันทรเจริญชัย)
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดก�าแพงเพชรได้ให้ นายฉกาจ กุลสุ
ป ั ้นเศียรเทพารักษ์ขึ้นใหม่ด ้วยดินจากยอดเขาสูงสุด
ของเขาหลวงดนิใจกลางโบสถ์ ใจกลางเจดย์ีเก่า ทัง้ในจงัหวดั
ก�าแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก และตาก

 ต่อมาปี พ.ศ. 2526 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์
ศาลหลักเมือง โดย นายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก�าแพงเพชร เนื่องจากศาลหลักเมืองฯ ทรุดโทรมมาก 
ขาดความเป็นสง่าราศจีึงมอบหมายให้นายประมวล รุจนเสรี 
รองผูว่้าราชการจงัหวดัก�าแพงเพชร ปรบัปรงุเป็นอาคารจตัรุมุข
พร้อมเขตปรมิณฑล เป็นอาคารคอนกรีตเสรมิเหลก็โดยใช้เงนิ
บริจาคของชาวเมืองก�าแพงเพชรทั้งสิ้น
 ในปี พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 เม่ือครั้ง
ด�ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า
มหาวชริาลงกรณสยามมกฎุราชกุมารได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ
แทนพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ร.9 ประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมือง เมื่อวันที่
16 เมษายน พ.ศ. 2527 และมีพิธีเชิญเสาหลักเมืองและ
เศียรเทพารักษ์ขึ้นศาล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 
ศาลเจ้าหลกัเมอืงก�าแพงเพชร ถูกกล่าวขานถึงความศกัดิสิ์ทธิ์ 
จนท�าให้ประชาชนท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด ที่เดินทาง
ผ่านไปมาให้ความเคารพศรัทธาจ�านวนมาก

โครงการตามรอยพระบาทวิถีร้อยปีศาลเจ้าจีนไทย                                                      
โดย ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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 จากการทีป่ระชาชนจ�านวนมากได้มากราบไหว้ขอพร
ปิดทองเสาหลักเมือง รวมถึงการสรงน�้าเสาหลักเมืองในช่วง
เทศกาลสงกรานต์เป็นจ�านวนมาก เสาหลักเมืองจึงมีสภาพ 
ทรุดโทรมลง ในปี พ.ศ. 2550 นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล 
นายกเทศมนตรีเมืองก�าแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้จัดการปกครอง
ศาลหลักเมืองก�าแพงเพชร ได้ประสาน กรมศิลปากรบูรณะ 
เสาหลักเมืองต้นเดิมและจัดสร้างเสาหลักเมืองจ�าลอง เพื่อ
ให้ประชาชนได้ปิดทองและสรงน�้าแทนเสาหลักเมืองต้นเดิม
ซึง่รกัษาไว้อยูใ่นศาลหลักเมอืงท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบันศาลหลักเมอืง
ก�าแพงเพชร ทีไ่ด้รบัการบรูณะในปี พ.ศ. 2550 โดยการปรบั
ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อให้กลมกลืนไปกับเมืองเก่าและ
วัดพระแก้ว 
 เสาหลกัเมอืงเดมิ และรปูเคารพของเจ้าหมืน่ขนุศรวีรจกัร
(เจ้าพ่อหลกัเมอืง) ถกูน�ามาเก็บรกัษาไว้ภายในเช่นเดมิ แต่มไิด้
เปิดให้ประชาชนเข้ามาปิดทองหรือสรงน�้าพระในช่วงของ
เทศกาลสงกรานต์ ท้ังนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษา
เสาหลกัเมอืงเดมิให้มสีภาพสมบรูณ์ และอยูคู่เ่มืองก�าแพงเพชร
ต่อไป
 ช่างผู้เชี่ยวชาญจากส�านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 
กระทรวงวฒันธรรม ได้ส�ารวจความเสยีหายเสาหลกัเมอืงเดมิ
และน�าไปบูรณะเพื่ออนุรักษ์เสาหลักเมืองเดิม พร้อมกันนี้ได้
จัดท�าเสาหลักเมืองจ�าลองใหม่ โดยท�าจากไม้สักทอง
มีขนาด ความสูงจากพื้นเสา 2.29 เมตร ความกว้างของฐาน
ขนาด 64 เซนติเมตร โดยได้อัญเชิญเสาหลักเมืองจ�าลอง
ทีไ่ด้ผ่านการท�าพธิจีากกรมศลิปากรมาวางไว้เพือ่ให้ประชาชน
ได้สักการบูชา ณ ศาลารายชื่อผู ้จัดสร้างศาลหลักเมือง
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551

 การสังเวยเจ้าพ่อหลักเมืองก�าแพงเพชร ในวันที่ 
15 เมษายน ของทุกปี เรียกว่า “วันพญาวัน” ซึ่งประชาชน
จ�านวนมากมาชุมนุมพร้อมกันที่ศาลหลักเมืองก�าแพงเพชร 
มกัเรยีกประชาชนทีม่าร่วมกนัว่า “ลกูช้าง”ทกุคนท่ีมาชมุนมุ
กนัจะบนบานศาลกล่าวขอพรต่างๆ และพวกท่ียงัไม่ได้แก้บน
ต้องแก้บนให้เสร็จสิ้นในวันนี้ นอกจากนี้ พราหมณ์จะท�าพิธี
บวงสรวงประจ�าปี เสร็จแล้วท�าพิธีสรงน�้าเจ้าพ่อหลักเมือง
และนิมนต์พระสงฆ์มาถวายภัตตาหารเพลด้วย
 ศาลหลักเมืองก�าแพงเพชร หรือ ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองก�าแพงเพชร ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดพระแก้ว ปากทาง
เข้าโรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม ถนนสายก�าแพงเพชร -
สุโขทัย ชาวเมืองก�าแพงเพชร และประชาชนทั่วไปให้ความ
นับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากและเป็นที่กล่าวขานถึงความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ปัจจุบันข้ึนทะเบียนเป็นศาลเจ้าตามกฎเสนาบดี
ว่าด้วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2528 และอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมือง
ก�าแพงเพชร
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นายสุทัศน์ วงศ์ทับทิม
นำยอ�ำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก

 อ�าเภอชาติตระการ มนีายสทุศัน์ วงศ์ทบัทมิ เป็นนายอ�าเภอ
และเป็นนายทะเบียนอ�าเภอชาตติระการ นายชชูพี ทองสวน เป็นหวัหน้า
ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ นายอ�าเภอชาติตระการ ได้กล่าวถึงรูปแบบ
การให้บริการประชาชนงานทะเบยีนฯ โดยให้บรกิารทีด่ ีมคีวามเสมอภาค
ด้วยความเป็นธรรม มเีจ้าหน้าทีต่รวจเอกสารก่อนรบับรกิาร เพือ่ไม่ให้
เสยีเวลาในการขอรับบรกิาร อ�าเภอชาตติระการ แบ่งพืน้ทีก่ารปกครอง
ออกเป็น 6 ต�าบล 72 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง 
อาชพีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี ท�าไร่ ท�านา สถานทีท่่องเทีย่ว
ที่ขึ้นช่ือของอ�าเภอ คือ น�้าตกชาติตระการ แนวคิดในการให้บริการ
ประชาชนของนายอ�าเภอคือ ท�าอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องยึดหลัก
บริการคือ “ถูกต้อง รวดเร็วและเสมอภาค” ประชาชนมารับบริการที่
อ�าเภอจะได้รบัความพึงพอใจสงูสดุ ในแต่ละวนัประชาชนมารบับรกิาร
งานทะเบยีนเฉลีย่ต่อวนั ประมาณ 30 - 50 ราย ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ
มผีูป้ฏิบตังิาน จ�านวน 3 คน ประกอบด้วย ปลัดอ�าเภอ 1 คน สมาชกิ อส.
2 นาย การให้บรกิารจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนส�าหรับผูป่้วยติดเตยีง
ได้มีการจัดแผนออกให้บริการแก่ผู้ป่วยติดเตียงทุกเดือนโดยร่วมกับ
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด กรณีผู้พิการ คนชรา มาใช้
บรกิารท่ีอ�าเภอ ได้จดัสถานทีร่องรบัการให้บริการส�าหรบัช่องทางพเิศษ
มีรถวีลแชร์นั่ง มีทางขึ้นลงส�าหรับคนพิการ
 ปัญหาและอปุสรรค ในการให้บรกิารประชาชนเนือ่งจาก
อ�าเภอชาตติระการเป็นพืน้ท่ีห่างไกล มีราษฎรต่างท้องทีเ่ข้ามาอยูอ่าศยั
จ�านวนหนึ่ง โดยไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีญาติ หรือหาญาติไม่พบ 
ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอได้ด�าเนนิการแก้ไข โดยจัดท�าทะเบียนบุคคลเลข 0
และจัดท�าบัตรประจ�าตัวเลข 0 เพื่อใช้ในการแสดงตน

 นายอ�าเภอได้กล่าวถึง ความภาคภมูใิจในการแก้ไขปัญหา
ด้านการทะเบยีนและบตัรประจ�าตวัประชาชนทีโ่ดดเด่น (Best Practic)
ว่าการให้บรกิารงานบตัรประจ�าตวัประชาชน มาตรฐานเวลาการบรกิาร
ปัจจบุนั 15 นาที ส�านกัทะเบียนอ�าเภอชาตติระการ ให้บรกิารได้ภายใน
10 นาท ีโดยยืน่บตัรประจ�าตวัประชาชนใบเดยีวสามารถใช้บรกิารได้ทัง้
งานทะเบยีนฯและบัตรฯ และบริการด้วยความเสมอภาค โดยใช้ระบบ
บตัรควิ การให้บรกิารทีร่วดเรว็และแล้วเสรจ็ภายในเวลาไม่เกนิ 10 นาที
เป็นความภูมิใจของส�านักทะเบียนอ�าเภอ
 การขับเคลื่อนโครงการส�าคัญของกรมการ
ปกครองประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for 
DOPA Excellence 2020) เรื่อง สัญชาติและบุคคลส�านักทะเบียน
อ�าเภอชาติตระการ เป็นอ�าเภอเป้าหมายของจังหวัดพิษณุโลก โดยได้
มุ ่งขับเคล่ือนภารกิจของกรมการปกครองในระดับพ้ืนท่ีเพื่อมุ ่งสู ่ 
“หมู่บ้าน อยู่เย็น” และ “อ�าเภอเป็นสุข” ซึ่งงานด้านสัญชาติและ
สถานะบุคคล เป็น 1 ใน 10 งานส�าคัญของกรมการปกครอง โดยมี
ผลด�าเนินการ ปี พ.ศ. 2563 คือ ได้พิจารณาอนุมัติให้สัญชาติไทย 
ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แล้ว จ�านวน 3 คน
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 กลุม่ชาตพัินธุช์นเผ่าหรอืบุคคลต่างด้าว ในพืน้ทีไ่ด้รบัการลงรายการ
สถานะบคุคลเพือ่ขอสญัชาตไิทย เดมิกลุม่ชาตพินัธ์ุชนเผ่าหรอืบคุคลต่างด้าวในพ้ืนที่
อ�าเภอชาตติระการ เป็นชนเผ่าสญัชาต ิ“ม้ง” โดยทางราชการได้จดัพ้ืนทีใ่ห้กลุม่ดงักล่าว
ทีไ่ด้อาศยัและท�ากนิ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา และทางศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา
จงัหวดัพิษณโุลกได้จดัท�าทะเบยีนประวตัขิองกลุม่บุคคลดงักล่าวไว้ และมคุีณสมบตัิ
ขอยืน่ลงรายการสญัชาติไทย ปัจจบัุนกลุม่บคุคลดังกล่าวได้สญัชาตไิทยไปแล้ว คงยงัมี
บางรายทีพ่ึง่ย้ายถ่ินทีอ่ยูม่าจากทีอ่ืน่ และไม่มเีอกสารตามคณุสมบตัเิพือ่ยืน่ขอ
ลงรายการสัญชาตไิทยและบางรายไม่อยูใ่นพ้ืนท่ี จ�านวน 27 ราย ในการแก้ไขปัญหา
ด้านทะเบียนสญัชาตนิัน้ ปัญหาหลัก คอื เอกสารเพือ่แสดงสถานทีเ่กดิของผู้ทีจ่ะยืน่
ค�าร้องไม่ตรงกับทะเบียนประวัติ หรือสถานที่เกิดอยู่ห่างไกลจากที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ 
และประสานผู้รู้เห็นการเกิดไม่ได้
 มาตรการในการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัว
ประชาชน ส�านักทะเบียนอ�าเภอชาติตระการ ได้ตระหนักถึงการทุจริตทาง
ทะเบยีนและบตัรฯ เป็นอย่างยิง่ และก�าชบัให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานตรวจสอบ
อย่างจริงจงั เช่น การขอเพิม่ชือ่บคุคลในทะเบยีนบ้าน ถ้าพยานหลักฐานบคุคล
ไม่เพียงพอ ปัจจุบันจะใช้ผลการตรวจ DNA ซ่ึงทางราชการมีค่าใช้จ่ายให้
ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง
 ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอชาตติระการมจีดุเด่น ในการให้บรกิารประชาชน
คอืเป็นส�านักทะเบยีนอ�าเภอท่ีให้บรกิารท่ีดี มคีวามเสมอภาค ด้วยความเป็นธรรม
มีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนเข้ารับบริการ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการขอรับ
บรกิารและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID - 19)
จงึท�าให้ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอต้องด�าเนนิการตามมาตรการให้บรกิารงานทะเบียน
และบตัรประจ�าตวัประชาชนรปูแบบใหม่ (New Normal) เช่น ก่อนเข้ารับบรกิาร
ส�านักทะเบียนอ�าเภอชาติตระการได้จัดเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าที่ว่าการอ�าเภอ
ชาตติระการเพือ่คดักรองบคุคลทีจ่ะเข้ารบับรกิาร ดงันี ้1. วดัอณุหภมู ิ2. ลงชือ่
3. รบับัตรควิ 4. ต้องใส่หน้ากากอนามยัทกุคน และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
5. ก�าหนดบคุคลเข้ารบับรกิารของแต่ละฝ่าย โดยระบุการเข้ารบับรกิารท�าบตัรฯ
ทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป ต้องเข้ารับบริการได้ฝ่ายละไม่เกิน 5 คน และ
ให้นั่งห่างกันตามระยะที่ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ส่วนที่เหลือนั่งพัก
คอยด้านหน้าท่ีว่าการอ�าเภอ ในเรือ่งการให้บรกิารจองควิหรอืนดัหมายล่วงหน้า
และการให้บริการคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ 
อ�าเภอชาติตระการ มีผู้รับบริการในแต่ละวันไม่มากนักยกเว้นช่วงวันหยุด
เทศกาลต่างๆ ส�านักทะเบียนอ�าเภอพร้อมที่จะให้บริการจองคิวหรือนัดหมาย
มาให้บริการตามนโยบายของกรมการปกครอง
 การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก GECC (อ�าเภอสะดวก) เพื่อพัฒนา
ไปสูอ่�าเภอต้นแบบในการให้บรกิารประชาชนอ�าเภอเป็นหน่วยงานทีใ่ห้บริการ
ประชาชนทีมุ่ง่เน้นการอ�านวยความสะดวก โดยมมีาตรฐาน ระบบงาน เชือ่มโยง
ร่วมกนั ส่งมอบบรกิารด้วยใจ เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความสะดวก รวดเร็ว และ
เข้าถงึง่าย ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อบรกิารของภาครฐั มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อ�าเภอชาติตระการเปิดรับ
สมัครสมาชิกจิตอาสาพระราชทานในวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน ปัจจุบัน
จิตอาสาพระราชทานอ�าเภอชาติตระการ มีจ�านวนทั้งสิ้น 6,677 ราย



สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ
นำยอ�ำเภอปำกชม จังหวัดเลย
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ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอปำกชม จังหวัดเลย

“วิสัยทัศน์นำยอ�ำเภอ ..ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง ต้องกล้ำคิด กล้ำน�ำ กล้ำท�ำ กล้ำเปลี่ยนแปลง”

 อ�าเภอปากชม ปัจจุบัน มีสิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ เป็นนายอ�าเภอและเป็นนายทะเบียนอ�าเภอปากชม นายอ�าเภอได้กล่าวถึง
ประวัติตนเองและผลงานที่ผ่านมาให้กับทีมงานประชาสัมพันธ์ว่า ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 ได้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอปากชม จังหวัดเลย มาจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติ
ราชการในฐานะนายอ�าเภอจะยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ของนายอ�าเภอผู้น�าการเปล่ียนแปลง ต้องกล้าคิด กล้าน�า กล้าท�า
กล้าเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ของอ�าเภอปากชม คือ “เมืองเกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นประตูพิชิตอินโด - ไชน่า”
 นายอ�าเภอ กล่าวถึงการท�างานเพื่อตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชน การท�างานจะต้องมีการก�าหนดเป้าหมาย
ทีช่ดัเจน และน้อมน�าศาสตร์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 (ศาสตร์พระราชา) มาปรบัใช้เพือ่เข้าใจในพืน้ที ่เข้าถงึข้อมลูในพืน้ที่
อย่างแท้จรงิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในฐานะนายอ�าเภอ ได้มกีารส่งเสริมการเลอืกต้ังทกุระดบัทีผ่่านมา ตลอดจนประชาสมัพนัธ์การเลอืกตัง้
สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุระดบัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และให้ความส�าคัญสนบัสนนุเตรียมการเลือกตัง้ท่ีกรมการปกครองสัง่การ
ในส่วนของ “อ�าเภอด�ารงธรรม” อ�าเภอปากชมให้ความรับผดิชอบต่อสงัคม สทิธแิละหน้าที ่และปัญหาสาธารณะของบ้านเมอืง เคารพความคดิเหน็
ที่แตกต่างของประชาชนจึงได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกคน

 ภารกจิของกรมการปกครอง และการขับเคลื่อน 10 Flagship For DOPA Exellence 2020
อ�าเภอปากชมได้น�ามาวิเคราะห์และน�าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนท่ีและบรูณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ “การบรหิารราชการชายแดน
แบบบูรณาการ” เนื่องจากอ�าเภอปากชมเป็นอ�าเภอท่ีมีพื้นที่ติดต่อกับเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น�้าโขงเป็นเขตแดนระหว่างประเทศระยะทางยาว 52 
กิโลเมตร มีหมู่บ้านที่ติดชายแดน 14 หมู่บ้าน มีหน่วยงานราชการต่างๆ 16 หน่วยงาน การปฏิบัติงาน
ชายแดนไม่มเีอกภาพ ท�าให้เกดิช่องว่างในการปฏบิตังิาน อ�าเภอปากชมจงึได้ด�าเนนิจดักจิกรรมเพือ่ให้
เกดิการบูรณาการบรหิารราชการชายแดนร่วมกนั โดยยดึหลกัวสิยัทศัน์ของอ�าเภอปากชม เป็นแนวทาง
ในการบริหารงานร่วมกัน คือ “เป็นประตูพิชิตอินโด - ไชน่า”
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การให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ทีมงานฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ ที่ท่องเที่ยวอ�าเภอปากชม กิจกรรมจิตอาสา

 สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ ในฐานะนายทะเบียนอ�าเภอปากชม ได้กล่าวถึงการให้บริการด้านทะเบียนของส�านักทะเบียนอ�าเภอ
ปากชมว่า เป็นอ�าเภอที่มีขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) แบ่งเขต
การปกครอง ดังนี้ 1. การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 6 ต�าบล 53 หมู่บ้าน 2. การปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 8 แห่ง มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณสี่หมื่นคนเศษ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรฯ จ�านวน 10 คน เป็นเจ้าหน้าที่อ�าเภอปากชม 6 คน 
เทศบาลต�าบล 4 คน มีผู้มารับบริการประมาณ 50 คนต่อวัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ส�านักทะเบียนยังได้เปิดการจองคิวเพื่อรับบริการ
งานทะเบียนล่วงหน้าโดยผ่านไลน์กลุ่มของอ�าเภออีกช่องทางหนึ่ง ส่วนการให้บริการในรูปแบบใหม่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อนั้นส�านักทะเบียนอ�าเภอได้จัดสถานที่ตามขั้นตอนเพื่อเว้นระยะห่างพร้อมจัดให้มีจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิ ก่อนเข้ารับบริการภายใน
ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ นอกจากนีย้งัจดัท�าฉากกัน้ระหว่างเจ้าหน้าทีก่บัประชาชนทีม่าติดต่อ ตามมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รูปแบบใหม่ (New Normal)

 การท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเดือนที่ผ่านมามีจ�านวนน้อย เน่ืองจากส่วนใหญ่บัตรฯ ยังไม่หมดอายุ
นายอ�าเภอกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการบริการด้านทะเบียนว่าสิ่งที่ท�าให้ผู้พิการภูมิใจมากคือ การได้ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบยีน เนือ่งจากประชาชนส่วนใหญ่ของอ�าเภอปากชมจะเป็นลกูครึง่ไทย - ลาว แนวคิด สะดวก รวดเรว็ เข้าถึงง่ายนัน้นายอ�าเภอกล่าวว่า 
เมือ่ประชาชนมาอ�าเภอนัน้ส่วนใหญ่กจ็ะมคีวามทกุข์ในใจอยูแ่ล้ว ไม่รูว่้าจะเริม่ต้นจดุไหน ทางอ�าเภอจงึได้มกีารจดัจดุบรกิารเพือ่ให้ค�าแนะน�า
และน�าประชาชนไปรบับริการตามจดุต่างๆ เกิดความรวดเร็ว สะดวกขึน้ ท�าให้ประชาชนเกดิความพงึพอใจ ส่วนการให้บรกิารด้านสัญชาตนิัน้
ทางอ�าเภอได้มีการเพิ่มชื่อ การแจ้งเกิดการขอสถานะถิ่นที่อยู่ ส�านักทะเบียนปากชมได้มีการด�าเนินการมาโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นความ
เดอืดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนคนไทยมเีลขประจ�าตวั 13 หลกัทกุคน เพือ่จะได้เข้าถงึบรกิารภาครฐัได้ตามสทิธขิองความเป็นคนไทย
อ�าเภอปากชมไม่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นท่ี การด�าเนินงานให้สถานะบุคคลและสัญชาติของส�านักทะเบียนอ�าเภอปากชม ที่ผ่านมา
ได้ให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นการให้เฉพาะรายที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย
และอาศยัอยูม่านานทีม่ไิด้มเีชือ้สายไทยและเกดิในประเทศไทย จ�านวน 6 ราย และได้รบัอนญุาตให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่บคุคลทีอ่พยพเข้ามาในราชอาณาจกัรไทยและอาศยัอยูม่านาน มผีูไ้ด้รบัอนญุาต จ�านวน 119 ราย ส�าหรบัมาตรการในการป้องกนั
การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน มีดังนี้ 1. กรณีที่เป็นอ�านาจเฉพาะตัวนายอ�าเภอนั้น เช่น การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
การแจ้งเกิดเกินก�าหนด จะไม่มีการมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน 2. งานทุกเรื่องต้องผ่านการคัดกรองจากหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง
ก่อนน�าเสนอนายอ�าเภอ 3. มอบอ�านาจให้ปลัดอ�าเภอฝ่ายทะเบียนใช้ดุลพินิจตนเองในการพิจารณาด�าเนินการด้านทะเบียน จุดเด่นของ
ส�านักทะเบียนอ�าเภอปากชมคือ ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท�างานภายในส�านักทะเบียนอ�าเภอปากชม
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การบริหารจัดการ “อ�าเภอวิถีใหม่” ในรูปแบบ New Normal
โดย ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ

 การให้บรกิารประชาชนด้านการทะเบยีนและบตัรประจ�าตวั

ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (covid - 19) ท�าให้ทัว่โลกต่างปรับตัวเพือ่ให้สามารถ

ด�ารงชวีติอยูเ่ป็นปกติโดยราชบณัฑติสภา บญัญตัศิพัท์ “New Normal”

หมายถึงความปกติใหม่,วิถีชีวิตใหม่ ดังนั้น ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้อง

ปรับตัวในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ในส่วน

ของการให้บรกิารประชาชนเกีย่วกับงานทะเบียนและบัตรประจ�าตวั

ประชาชนในรูปแบบใหม่ “New Normal” น้ัน ส�านักบริหาร

การทะเบยีนได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏิบตัใินการด�าเนนิการ

เรียบร้อยแล้วและได้มีการพัฒนาระบบส�าหรับการจองนัดหมาย

ล่วงหน้าแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ณ ส�านักทะเบียนอ�าเภอเมือง

ทุกแห่งและอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส�าหรับแนวคิด 

บริหารจัดการ “อ�าเภอวิธีใหม่” ในการบริการประชาชนเกี่ยวกับ

งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าหรับอ�าเภอที่ยังไม่มี

ระบบจองคิวออนไลน์ นั้น ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ 

(สบฐ.) ได้มีแนวคิดส�าหรับการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่าง

สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ในสังคมไทย

 การบริหารจัดการในรูปแบบ New Normal กระบวนการ

วิธีการและแผนผังความคิด ดังนี้

 การด�าเนินการตามแนวทางและหลกัเกณฑ์การให้บรกิาร

ตามท่ีส�านักบริหารการทะเบียนก�าหนดท้ังก่อนเข้ารับบริการ

และขณะเข้ารับบริการงานทะเบียน นั้น

 1. ผูใ้ห้และผูรั้บบรกิารใส่หน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้า

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและเข้ามาใช้บริการ

 2. ก�าหนดทางเข้าทางเดยีวเพือ่ความสะดวกในการคดักรอง

ผู้รับบริการ

 3. ตั้งจุดคัดกรองผู ้รับบริการก่อนเข้าประตูทางเข้า

ก่อนเข้ารับบริการด้านงานทะเบียน โดยจัดให้มีมาตรฐาน

การตรวจวดัอณุหภูมร่ิางกายผูร้บับรกิาร มจุีดล้างมอืด้วยสบูห่รอื

เจลแอลกอฮอล์

 4. ติดสติ๊กเกอร์หรือก�าหนดลักษณะที่เสื้อเพื่อแสดง

ให้ทราบว่าผู้รับบริการเป็นผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว
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“แม้ความดีจะเป็นได้แค่รูปธรรมและนามธรรม

แต่ความดีเป็นน�้าหล่อเลี้ยงที่เราสามารถ

หยิบยื่นให้กันและกันได้”

ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ ธนาคม จงจิระ, สมหวัง พ่วงบางโพ, ศักดิ์ฤทธิ์ สลักค�า, พิริยะ ฉันทดิลก, วีนัส สีสุข บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร วีระชาติ ดาริชาติ

ท์ี่ปรึกษ� สัญชัย เตชนิมิตวัช, สุชาติ ธานีรัตน์, รัฐยา อาจหาญ เผยพร, สุโสฬส พึ่งบุญ, ประเชิญ สมองดี, ณัฐธยาน์ ตรีรัตนานุสรณ์, ลักษณา อภิรติปัญญา, พิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร, อภิญญา อุ่นเรือน, ธีรภัทร มีอารีย์, เอกอนันต์ ศรีอินทร์

บรรณ�ธิก�รประจำ�ฉบับ ชาคริต ตันพิรุฬห์ กองบรรณ�ธิก�ร ณรงค์ฤทธิ์ มาทอง, ณัฐพร พรหมมาสกุล, กรองแก้ว แสงภูริภัทร์ ฝ่�ยจัดทำ� ศุภเชษฐ แสนยางนอก, สิตานัน บุณโยดม ฝ่�ยทะเบียนและจัดส่ง สุรพล ศุยะสุนานนท์, พรทิพย์ สงศรีอินทร์, มีชัย จุลภักด์ิ

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ควำมดี = ควำมสุข

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอ ออกให้บริการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2563 จ�านวน 40 ราย

จังหวัดระยอง

จังหวัดนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดระยอง

จังหวัดนครนายก



วารสารสาระทะเบียน - บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง

ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ

ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมูที่ 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 0-2791-7652-4 Call Center : 1548 E-mail : theone_9@windowslive.com http://www.bora.dopa.go.th

จิตอาสาพระราชทาน
ROYAL THAI VOLUNTEERS

“Doing Good Deeds For Country And People”
“เราทำความดีเพื�อ ชาติ ศาสน กษัตริย”
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ลงทะเบียนไวได

รายช�อครู และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ผูประสงคสมัครเปนจิตอาสาพระราชทาน (วุฒิสภา)

ลำดับที่

1

2

3

หนวยงาน

256

11,807รวมทั้งสิ้น

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 171

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 11,380

304

11,855

จำนวนขอมูล

ผูสมัคร/ราย

ลงทะเบียน

และพิมพบัตรได

171

11,380

13

13

เลขประจำตัว

ไมถูกตอง

-

-

35

35

ลงทะเบียนซ้ำ

-

-
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