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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

2 ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563

	 สวสัดคีรบัท่านผู้อ่านวารสารสาระทะเบียน	-	บตัร	“The	One”	ทกุท่าน	เนือ่งในโอกาสท่ีผมมาด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

ส�านักบริหารการทะเบียน	 ผมมีความยินดีที่ได้มาท�าความรู้จักกับทุกท่าน	 ในฐานะบรรณาธิการอ�านวยการ	 ที่จะน�าเสนอ

บทความ	 ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย	 ข่าวสารภารกิจในการด�าเนินงานด้านงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม	 (INNOVATION)	 และบริการใหม่ในรูปแบบ	 E-Service	 ท่ีอ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการแก่ประชาชนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่	 New	 Normal	 มุ่งสู่	 “อ�าเภอ..วิถีใหม่”	 ที่สร้างมาตรฐานแนวทาง

ในการมอบความสะดวกในด้านต่างๆ	ให้กับประชาชน	โดยค�านงึถึงการใช้ชวิีตในระยะยาว	หลงัจากนีไ้ป	และนอกจากนีย้งัมกีารพฒันา

และต่อยอดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ	 (Linkage	 Center)	 การออกเอกสารราชการ	 2	 ภาษา	 ระบบการจองคิวออนไลน์

การให้บริการผ่านระบบออนไลน์	 รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)

การพัฒนาบคุลากรให้มศีกัยภาพในการให้บรกิารด้านการทะเบยีนและบตัรฯ	ทัง้บคุลากรภายในกรมการปกครอง	และบคุลากรของ

หน่วยงานอืน่	เช่น	ข้าราชการทีจ่ะไปประจ�าการในต่างประเทศของกรมการกงสลุ	เป็นต้น	การบรูณาการฐานข้อมลูร่วมกบัหน่วยงาน

ราชการภายนอก	เพือ่ให้สามารถเชือ่มโยงและใช้ฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร์ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและประหยดังบประมาณโดยรวม

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนให้เป็นที่แพร่หลาย	 นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการจัดตั้ง

จุดเคาน์เตอร์บรกิารอ�าเภอ..ยิม้	เพือ่เป็นการพฒันาการให้บรกิารเชงิรกุตามห้างสรรพสนิค้าและแหล่งชมุชนทีม่ปีระชากรหนาแน่น	

ที่เปิดในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้แก่	จุดเคาน์เตอร์บริการอ�าเภอ..ยิ้ม	ณ	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	สาขาชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	

ศนูย์การค้าหวัหนิมาร์เกต็วลิเลจ	อ�าเภอหวัหนิ	จังหวดัประจวบครีีขันธ์	และห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลัอบุลราชธาน	ีจงัหวดัอบุลราชธาน	ี

เพื่อเพิ่มหน่วยบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนครับ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจ�ำเดือน พฤศจิกำยน 2563

นายสันติ รังษิรุจิ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

บก.แถลง



ประวัติผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

3ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563

 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง 

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพฒันาบคุลากร	เพือ่เพ่ิมศกัยภาพ

การให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	รุ่นที่	1	โดยมี	นายสันติ	รังษิรุจิ

ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการทะเบียน	กล่าวรายงาน	เมือ่วันพธุที่

25	พฤศจิกายน	2563	เวลา	13.00	น.	ณ	โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ – สกุล	 	 	 	 :	 นายสันติ	รังษิรุจิ

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 :	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง

วุฒิการศึกษา		 	 	 	 :	 ระดับปริญญาตรี	รัฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 	 ระดับปริญญาโท	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพัฒนาสังคม

	 	 	 	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการศึกษา อบรม	 	 	 :	 หลักสูตรนายอ�าเภอ	รุ่นที่	64

	 	 	 	 	 	 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	74

	 	 	 	 	 	 หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.รุ่นที่	22)

การด�ารงต�าแหน่งที่ผ่านมา			 	 :	 เลขานุการกรมการปกครอง

	 	 	 	 	 	 นายอ�าเภอจะแนะ	จังหวัดนราธิวาส

	 	 	 	 	 	 นายอ�าเภอหนองหญ้าไซ	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน	กรมการปกครอง

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

4 ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563

 ผูบ้รหิารและบคุลากรส�านักบรหิารการทะเบียนให้การต้อนรบั นายสนัต ิรงัษรุิจิ

ในโอกาสเดินทางมารับต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน	 และประชุม

มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่	 ผู้เชี่ยวชาญฯ	 ผู้อ�านวยการส่วน	 หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้าฝ่าย	 และผู ้แทนศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	 1	 –	 9	 เมื่อวันอังคารที่

10	 พฤศจิกายน	 2563	 เวลา	 13.30	 น.	 ณ	 ห้องประชุมบัวฉัตร	 ช้ัน	 8	 ส�านักบริหาร

การทะเบียน	 อาคารกรมการปกครอง	 (คลอง	 9)	 อ�าเภอล�าลูกกา	 จังหวัดปทุมธานี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

5ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563

 นางสาวอภิญญา อุ่นเรือน ผู้อ�านวยการส่วนการ

ทะเบยีนราษฎร	ให้การต้อนรับคณะข้าราชการทีจ่ะไปประจ�าการ

ในต่างประเทศของกรมการกงสลุ	และเป็นวทิยากรอบรมเกีย่วกบั

งานทะเบยีนราษฎร	งานทะเบยีนครอบครวั	และงานบตัรประจ�าตวั

ประชาชน	 และภาคฝึกเชิงปฏิบัติการส�าหรับการใช้เครื่องผลิต

บตัรประจ�าตวัประชาชนและระบบทะเบยีนออนไลน์	เมือ่วันพุธที่

4	พฤศจิกายน	2563	เวลา	9.00	น.	ณ	ห้องประชุมบัวฉัตร	ชั้น	8

ส�านักบริหารการทะเบียน	 อาคารกรมการปกครอง	 (คลอง	 9)	

อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล	 ประชุมหารือร่วมกับ	

นางสาวอุไร	 เล็กน้อย	 รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ในกระบวนงานเรื่องการยืนยันสิทธิ์	 และการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศโดยเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

และกระบวนงานการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็ก

แรกเกิดแบบถ้วนหน้า	 เมื่อวันอังคารที่	 3	 พฤศจิกายน	 2563

เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชมุ	1	ชัน้	5	ส�านกับรหิารการทะเบยีน	

อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลกูกา	จงัหวดัปทุมธานี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

6 ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563

 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบข้อมลู	เป็นประธานเปิด

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้ช ่วยนายทะเบียน

ด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ	 รุ ่นท่ี	 1	 ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	2564	โดยมีผู้ช่วยนายทะเบียนอ�าเภอจาก

จงัหวดัสงิห์บุร	ีบึงกาฬ	มกุดาหาร	แม่ฮ่องสอน	อทัุยธาน	ีพงังา	

ร้อยเอ็ด	นครพนม	และตาก	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	128	คน

เมื่อวันจันทร์ที่	 2	 พฤศจิกายน	 2563	 เวลา	 13.00	 น.

ณ	 โรงแรมธาราแกรนด์	 รีสอร์ทแอนด์สปา	 อ�าเภอธัญบุร	ี

จังหวัดปทุมธานี

 นางบุญยิ่ง ชั่งสัจจา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ

ระบบฐานข้อมูล ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

วิทยากรบรรยายองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้วยเว็บเซอร์วิสส�าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

การบรูณาการและการพฒันาซอฟต์แวร์ประยกุต์การบริการ

ประชาชนด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ	 smart	 card	

แทนการใช้ส�าเนา	 โดยมีหน่วยงานราชการเข้าอบรมจาก

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและ

กองปราบปราม	สงักดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	เมือ่วนัที	่25	

พฤศจิกายน	2563	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	

ชั้น	 8	 ส�านักบริหารการทะเบียน	 อาคารกรมการปกครอง	

(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

7ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563

 นายสุชาติ  ธานีรัตน ์  ผู ้ เชี่ ยวชาญเฉพาะ

ด้านการบริหารงานทะเบียน	ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับ

การศกึษาอบรมหลกัสตูรปลดัอ�าเภอ	รุน่ที	่251	จ�านวน	109	คน

จากวิทยาลัยปกครอง	 เข้าดูงานและรับฟังการบรรยาย

“การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ	 (Action	 Learning)”	 งานสัญชาติ

และสถานะบุคคล	 งานทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน

งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับทะเบียนและ

บัตรประจ�าตัวประชาชน	เมื่อวันอังคารที่	1	ธันวาคม	2563	

เวลา	 09.00	 -	 16.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุมบัวฉัตร	 ช้ัน	 8

ส�านกับรหิารการทะเบียน	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	

อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

 ส� า นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ร่วมออกบูธนิทรรศการเสนอนวัตกรรม	 ด้านการทะเบียน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชน

ด้านทะเบยีน	ในงาน	november	series	2020	จดัโดยกระทรวง

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	(MDES)	และสมาคมผูใ้ช้ดจิิทัลไทย

(DUGA)	ระหว่างวันที่	25	 -	26	พฤศจิกายน	2563	ณ	อาคาร

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	 ห้องวายุภักษ์	 2	 -	 4	 โรงแรมเซ็นทรา

ศูนย์ราชการ	ถนนเเจ้งวัฒนะ	กรุงเทพ	ฯ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

8 ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563

 กรมการปกครอง	 ได้ร่วมมือกับจังหวัด	 อ�าเภอ

และภาคเอกชน	 จัดต้ังจุดเคาน์เตอร์บริการอ�าเภอ..ยิ้ม

นอกสถานทีต่ัง้ทีว่่าการอ�าเภอ	เพือ่เป็นการพฒันาการให้บรกิาร

เชิงรุกและเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในห้างสรรพสินค้าและ

แหล่งชมุชนทีม่ปีระชากรหนาแน่น	เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทาง

การให ้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ผู ้รับบริการ	 โดยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2548

ภายใต้แนวคิดในการ	 “น�าบริการภาครัฐออกให้บริการ

นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ”	โดยมีจุดเคาน์เตอร์บริการ

อ�าเภอ..ยิม้	ทีเ่ปิดให้บรกิารแล้ว	จ�านวน	62	เคาน์เตอร์บรกิาร

อ�าเภอ	..ยิ้ม	จ�านวน	67	แห่ง	ใน	54	จังหวัด	

จุดเคาน์เตอร์บริการอ�าเภอ..ยิ้ม

โดย ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบตัร

ณ ศนูย์การค้าหวัหินมาร์เก็ตวิลเลจ อ�าเภอหวัหิน

ณ ศนูย์การค้าหวัหินมาร์เก็ตวิลเลจ อ�าเภอหวัหิน

ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาชัยภมูิ อ�าเภอเมอืงชัยภมูิ

ณ ศนูย์การค้าหวัหินมาร์เก็ตวิลเลจ อ�าเภอหวัหิน

	 ซึง่ให้บรกิารท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

และกรมการปกครอง	 มีเป้าหมายการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์

บริการอ�าเภอ..ยิ้ม	 นอกสถานท่ีตั้งท่ีว่าการอ�าเภอ	 เพ่ิมเติม

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 เพื่อเพิ่มหน่วยบริการให้

ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้นโดยพิจารณา

จากจังหวัดท่ีมีความพร้อม	 และศักยภาพในการจัดตั้ง

จุดเคาน ์ เตอร ์บริการอ�าเภอ. .ยิ้ม	 ตามหลักเกณฑ์ ท่ี

กรมการปกครองก�าหนด	 โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญของ

การให้บริการ	3	ด้าน	คือ

	 1.	ด้านสถานที่	ต้องเข้าถึงง่าย	และสะดวกต่อการ

ติดต่อ	ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน

	 2.  บุคลากร	 มีจิตบริการ	 (Service	 Mind)

การบริการที่มีคุณภาพ	และประสิทธิภาพ

	 3.	ด้านงานทีใ่ห้บรกิาร	ต้องตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน	 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน

มีความง่าย	และมีมาตรฐานในการบริการประชาชน
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จุดเคาน์เตอร์บริการอ�าเภอ..ยิ้ม

ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา	 กรมการปกครอง	 ได้จัดอบรม

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	 นอกสถานท่ีต้ังที่ว่าการอ�าเภอ	 เพื่อพัฒนาความรู้

ความเข้าใจในระเบยีบกฎหมาย	หนงัสอืสัง่การ	และเพิม่ประสทิธภิาพ

การให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
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โครงการตามรอยพระบาทวิถีร้อยปีศาลเจ้าจนีไทย

   ประวตัิความเป็นมาศาลเจ้าจ้อซู่กงเหนอืคลอง

โดย ส่วนการทะเบยีนทั่วไป

	 ศาลเจ้าจ้อซู่กงเหนือคลอง	 ต้ังอยู่เลขที่	 4	 หมู่ที่	 2

ต�าบลเหนือคลอง	 อ�าเภอเหนือคลอง	 จังหวัดกระบี่	 ได้ก่อตั้งมา

เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้ว	โดยประวติัความเป็นมาเร่ิมจากการท่ีได้มี

การน�ากิ้มซิ้นพระจ้อซู่กง	กิ้มซิ้นพระเล่าจ้อ	และป้ายชื่อศาลเจ้า

ทีห่น้าศาลเจ้ามีช่ือว่าฮุน้จัว่	เก้ง	โดยนายถอ	แซ่เซยี	อยูท่ีต่�าบลถงึง่าย

อ�าเภอตงอั้น	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เป็นผู้น�ามาท่ี

อ�าเภอเหนือคลองแห่งนี้	 ซึ่งกิ้มซิ้มและป้ายชื่อ	 ศาลเจ้าได้ท�ามา

ต้ังแต่สมัยราชวงศ์แมนจู	 ฮ่องเต้ถ่องซู่	 ทรงครองราชย์ปีที่	 5

(ปีเถาะ)	ตรงกับ	ค.ศ.	1879	(พ.ศ.	2422)	ซึ่งป้ายชื่อหน้าศาลเจ้า

เดิมที่ตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าจ้อซู่กง	 อ�าเภอตงอั้น	 ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 และได้มาอยู่ที่ศาลเจ้าจ้อซู่กง	 อ�าเภอเหนือคลอง	

จังหวัดกระบี่	 ดังเช่นปัจจุบัน	 ศาลเจ้าจ้อซู่กงเหนือคลอง	 ได้รับ

การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ง	จากอาคารไม้ชัน้เดียวมาเป็นศาลเจ้า

ดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน	 และได้เริ่มก่อสร้างเจดีย์	 (กะกิมเก๋ง)

เพือ่เป็นทีเ่คารพสกัการะแก่ประชาชนทัว่ไป	และเนือ่งจากศาลเจ้า

ได้รับจติศรัทธาและความเลื่อมใสจากประชาชนชาวเหนือคลอง	และ

ประชาชนท่ัวไปจ�านวนมาก	 จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการพัฒนา

ศาลเจ้าแห่งนี้	จนท�าให้ได้รับ	รางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นศาลเจ้า

ดีเด่นในปี	 พ.ศ.	 2538	 และ	 พ.ศ.	 2541	 จากกรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย	 ศาลเจ้าจ้อซู ่กงเหนือคลองมีงานประจ�าปี

ทีส่�าคัญงานหนึง่	คือ	การจดังานเทศกาลประเพณกีนิเจ	ซ่ึงประวตักิาร

กินเจของศาลเจ้าจอซู่ก๋งเหนือคลองมีมาประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีแล้ว

ริเริ่มโดย	 ขุนชลาลัย	 มีนายอังเก๋า	 เอ่งฉ้วน	 เป็นผู้จัดการเป็นคนแรก	

อปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีน่�ามาจากเมืองจนีมี	(1)	เก่ว	(เกีย้ว)	(2)	ป้ายหนงัสอืจนี

(3)	ป้ายชือ่พระ	(4)	สญัลักษณ์	หวัมงักร	น�า้เต้า	มดี	และ	(5)	กิม้ซิน้พระ

ซึ่งแกะจากไม้	จ้อซู่ก๋งเล่าจ้อ	ฮี่จ้อ

	 ระยะเวลาในการกินเจ	คือ	ขึ้น	1	ค�่า	ถึง	9	ค�่า	เดือน	9	ของจีน

การกินเจด�าเนินมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่	 2	 ปี	 พ.ศ.	 2484

และได้ขาดช่วงไประยะหนึ่ง	 เนื่องจากเกิดโรคระบาด	 (ไข้ทรพิษ)

ท�าให้ผูค้นล้มตายเป็นจ�านวนมาก	ประชาชนในหมูบ้่านได้ลงความเห็นว่า

ควรจดัให้มีเทศกาลกินเจข้ึนอกีคร้ัง	เพ่ือสร้างบญุ	-	กศุล	ให้กับผู้ทีเ่สยีชวีติ

และชาวเหนือคลอง	จากนั้นก็เริ่มกลับมากินเจอีกครั้งนับเป็นยุคที่	2	

และด�าเนินมาถึงยุคที่	3	ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน
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   ประวตัิความเป็นมาศาลเจ้าไหหล�าหน้าทอน

ศาลเจ ้ า ไหหล�าหน ้าทอน 	 ตั้ งอยู ่ อ� า เภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ศาลเจ้านี้ เริ่มสร้างเมื่อสมัยทงจี

ตรงกับ	พ.ศ.	2405	โดยชาวจีน	3	คน	คือ	

	 1.	นายหลิวเหล่าอั้น	

	 2.	นายโล้บ่นจั่ง	

	 3.	นายขวยดี่หย่ง	

และได้สร ้างอาคารหลังหน้า	 ซึ่งใช ้เป ็นอาคารรับรอง

ในปัจจุบัน	 ต่อมาประมาณปี	 พ.ศ.	 2514	 ตรงกับสมัยทงจี

ปีท่ี	 11	 ของจีน	 นายลิ้มตี๋บู ๊	 ร่วมกับ	 นายขวย	 อั้นเค่ง

นายจังเก้งยี่	 ได้จัดสร้างอาคารอีกหลังเป็นที่ประดิษฐาน

เทวรูปในปัจจุบัน	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2463	ชาวบ้านและพ่อค้า

ในท้องถิน่ได้ร่วมกนัจดัต้ังโรงเรียนขึน้	ช่ือว่า	“เตียงถ่วนโต้ยโอ”

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	 “พุ่ยซายโต้ยโอ”	 เวลานี้ได้เลิกกิจการ

ไปนานแล้ว	ต่อมาชาวบ้านได้เลอืก	นายขวยมโูซ่	เป็นประธาน

และเป็นกรรมการด�าเนินงานเป็นคนแรก	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	

2512	นายฮ้อหว่าตุ้ย	(นายช�านาญ	นันทพานิช)	ได้รับหน้าที่

เป็นประธานกรรมการ	 (คนที่	 2)	 ได้ท�าการบูรณะคร้ังใหญ่

ร่วมกับนายขวยมูโช่	 นายมนัส	 สุวิมล	 นายทนงค์ศักดิ์

เ ด่ียววาณิชย์	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้าน

ต่อมาปี	พ.ศ.	2521	นายเหล่าบ่นเกี้ยด	(นายสุวิทย์	สุรินทร์วรางกูร)

ได้รับหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการร่วมกบั	ลิม้เจ้าเพีย้ด	(พพิิธ	ลิม้สวุรรณ)

ก้วยหย่อนแซ	(นายแซ	วชัรสนิธุ)์	ด่านเค่งเตีย้น	(นายการณุ	บรมธนะรกัษ์)

พร้อมกับชาวบ้านชาวเรือร่วมกันสร้างศาลาประชุม	 (ตงเก็งเชีย)

ได้สร้างเทวรปูเจ้าแม่ทับทมิและบูรณะอาคารหลงัแรกทีม่อีาย	ุ119	ปี

ให้เป็นอาคารรับรอง
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ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุี

นายอ�าเภอปากท่อ จงัหวัดราขบรุี

นายสธุ ีเล้าสบุินประเสริฐ

	 มาตรการในการป้องกันการทุจริตทาง

ทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ได้วาง

แนวทางปฏิบัติไว้	ดังนี้

	 1.	ตรวจติดตามการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนอย่างใกล้ชิด	

	 2.	ประชมุชีแ้จงท�าความเข้าใจกับผูป้ฏิบตังิาน

ในส�านักทะเบียน	 ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด	

	 3.  มีการตรวจข้อมูล	 สถิติ	 การปฏิบัติ

ทะเบียนเป็นประจ�า	

	 4.  หากพบปัญหา	 หรือกรณีต้องสงสัย

ให้รีบรายงานนายอ�าเภอ	 และแก้ไขปัญหานั้นทันที

 ส�านกัทะเบียนอ�าเภอปากท่อ	จังหวดัราชบุรี	

มีนายสุธี	 เล้าสุบินประเสริฐ	 เป็นนายอ�าเภอ	 ได้กล่าว

ถึงสภาพพื้นที่	 โดยทั่วไปให้กับทีมงานประชาสัมพันธ์

ว่าปัจจุบันพ้ืนที่อ�าเภอปากท่อน้ันจะมีลักษณะพื้นที่

ต�่ากว่าที่อื่น	 จึงมีลักษณะเป็น	 “หนองทะเล”	 อ�าเภอ

ปากท่ออยูห่่างตวัจงัหวดัราชบรุปีระมาณ	22	กโิลเมตร	

และมีประชากรประมาณ	68,000	คน	

	 แนวทางการให้บริการประชาชน	 “สะดวก	

รวดเร็ว	เข้าถงึง่าย”	ให้บรกิารเสมอืนหนึง่เป็นญาติมติร	

เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจและไว้ใจ
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	 ความภาคภมูใิจในการให้บริการประชาชน

ด้านทะเบียนและบัตรฯที่โดดเด่น	 (Best	 Pratice)	

ส�านักทะเบียนได้มีการจัดเคาน์เตอร์ให้บริการต้อนรับ	

พร้อมมเีจ้าหน้าทีต้่อนรบั	คอยให้ค�าแนะน�า	จัดทางเดนิ

เข้า-ออก	 อย่างเป็นระบบ	 เพื่อความรวดเร็ว	 รวมถึง

จัดให้มีช่องทางพิเศษส�าหรับพระภิกษุ	 คนพิการ

ผู้สูงอายุ	สิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ	

 การด�าเนินงานศนูย์อ�านวยการจติอาสาพระราชทาน

อ�าเภอปากท่อ	 ในการเปิดรับสมัครจิตอาสาในแต่ละเดือน	

อ�าเภอปากท่อได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

โดยผ่านทางผูน้�าท้องถ่ินและผูน้�าท้องที	่เพือ่ให้ประชาชนทราบ

และสามารถสมัครจติอาสาได้ระหว่างวนัที	่1	-	10	ของทกุเดือน

อ�าเภอปากท่อได้มีการก�าหนดกิจกรรมจิตอาสาในวันส�าคญัต่างๆ

ของทางราชการเดือนละ	 2	 ครั้ง	 เพื่อให้ประชาชนได้ท�า

กิจกรรมร่วมกัน

	 การให้บริการเกี่ยวกับสัญชาติและสถานะบุคคล	

ปัจจุบันส�านักทะเบียนอ�าเภอปากท่อ	 ได้ด�าเนินการจัดพิมพ์

รายช่ือผู้มีสิทธิขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย

กฎหมาย	จ�านวน	543	ราย	และได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ	จ�านวน	

33	ราย	กรณีบุตรคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยและมีสิทธิ

ขอสัญชาติไทย	ตามมาตรา	7	ทวิ	วรรคสอง	และมาตรา	23	

แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	มีจ�านวน	103	ราย	

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ	จ�านวน	9	ราย	การให้บริการทะเบียน

ด้านสัญชาติอ�าเภอปากท่อ	 ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ

ประชาชนจึงท�าให้เกิดความล่าช้า	 ในการตรวจสอบเอกสาร

ของผู้ยื่นค�าร้อง

 แนวทางให้ผู ้ปฏิบัติงานทะเบียนสัญชาติกรณี

ต ้องใช ้ เวลานานจะให ้นัดผู ้ยื่นค�าขอและพยานบุคคล

ที่น่าเชื่อถือ	มาบันทึกถ้อยค�าในช่วงนอกเวลาราชการ
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ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอขาณวุรลกัษบุร ีจังหวัดก�าแพงเพชร

“ ส�านกัทะเบยีน ต้องสะอาด สะดวก ถกูต้อง เป็นที่ประทบัใจของประชาชน ”

 อ�าเภอขาณวุรลกัษบรุ	ีจังหวดัก�าแพงเพชร	

ปัจจุบันมี	 นายศทัต	 หทัยวรรธน์	 เป็นนายอ�าเภอ

และนายเชาวฤทธิ์ 	 พงศ ์ชลฤทธิ์ 	 เป ็นหัวหน ้า

ฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ	 นายศทัต	 หทัยวรรธน์

ได ้กล ่าวถึงอ�าเภอขาณุวรลักษบุรีให ้กับทีมงาน

ประชาสัมพันธ์ว่าปัจจุบันอ�าเภอขาณุวรลักษบุรีเป็น

1	ใน	11	อ�าเภอ	ของจงัหวดัก�าแพงเพชร	แบ่งการปกครอง

ออกเป็น	11	ต�าบล	143	หมู่บ้าน	มีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	13	แห่ง	คอื	เทศบาลเมอืง	1	แห่ง	เทศบาลต�าบล

2	 แห่ง	 และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 10	 แห่ง

มีจ�านวนประชากรประมาณ	107,000	คน	และพื้นที่

ประมาณ	1,720	ตารางกิโลเมตร

 แนวทางการให้บรกิารประชาชน	ให้บรกิาร

ด้วยความเต็มใจให้เป็นที่ประทับใจของประชาชน

มีรอยยิ้มก่อนกลับบ้านและสร้างความภาคภูมิใจ

ให้กับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียน

	 มาตรการในการป้องกัน	

ก า ร ทุ จ ริ ต ท า ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ

บัตรประจ�าตัวประชาชน	ได้ยดึนโยบาย

ของกรมการปกครองเป็นหลักการ

ท�างานได ้ก�าชับให ้ปฏิบัติภายใต ้

ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

เท่าท่ีผ่านมาอ�าเภอขาณุวรลักษบุรี

ไม่พบการทุจริตเก่ียวกับงานทะเบียน

ทุกประเภทแต่อย่างใด

นายศทัต	หทัยวรรธน์

นายอ�าเภอขาณุวรลักษบุรี
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	 การให้บริการเกี่ยวกับสัญชาติและ

สถานะบุคคล	 เน่ืองจากภูมิประเทศของอ�าเภอ

ขาณวุรลกัษบรุไีม่มีพืน้ทีต่ดิชายแดน	จงึไม่มบีคุคล

พ้ืนทีส่งูหรอืชนกลุ่มน้อย	แต่ส�าหรบัผูไ้ม่มสีถานะ

ทางทะเบียนนั้น	ในปี	พ.ศ.	2563	ส�านักทะเบียน

อ�าเภอได้มีการเพิ่มชื่อบุคคลให้มีสัญชาติไทย	

จ�านวน	6	ราย	เนื่องจากประชาชนมีการย้ายถิ่น

ทีอ่ยู	่เพือ่ประกอบอาชพี	เช่น	บางคนเกดิในแคมป์

หรือบ้านพักคนงาน	 ท�าให้ไม่ได้แจ้งเกิดทาง

ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอได้ด�าเนนิการช่วยเหลอืและ

หาพยานหลักฐานประกอบ	 เช่น	 การตรวจสาร

พันธุกรรม	DNA	และด�าเนินการเพิ่มชื่อให้บุคคล

เหล่านั้น	 ฉะนั้นทางอ�าเภอได้ส�ารวจตรวจสอบ

ออกไปประชาสัมพันธ ์ เยี่ยมประชาชนตาม

หมู่บ้านต่างๆ	พร้อมก�าชับกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ

โดยยึดกฎหมายและหนังสือสั่งการเป็นหลัก

	 นวัตกรรมการให้บริการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่

มุง่สู	่“อ�าเภอ..วถิใีหม่”	ส�านกัทะเบียนได้ด�าเนนิการจัดต้ังจุดคัดกรอง

ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์	 ติดตั้ง	 Application	 ไทยชนะ	 ก่อนเข้ารับ

บริการภายในห้องส�านักทะเบียน	 พร้อมปรับปรุงที่จอดรถด้านหน้า

ให้เป็นระเบียบ	พร้อมจัดสร้างทางลาดส�าหรับผู้พิการ	

 อ�าเภอสะดวก	GECC	ส�านักทะเบียนจัดสถานที่ให้สะอาด	

สะดวก	 กว้างขวาง	 สบายตา	 มีป้ายบอกชนิดงานบริการชัดเจน

มีระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	 มีห้องนิตยสาร	 (มุมอ่านหนังสือ)	 พร้อมมี

บริการน�้าดื่มไว้ส�าหรับประชาชน

 การด�าเนินการศูนย์อ�านวยการจิตอาสาพระราชทาน 

อ�าเภอขาณวุรลกัษบรุ	ีจงัหวดัก�าแพงเพชร	ก�าหนดรบัสมคัรจติอาสา

ในแต่ละเดือน	คือ	ทุกวันที่	1		-	10	ของทุกเดือน	ปัจจุบันมีผู้ติดต่อ

ขอลงทะเบียนอย่างสม�่าเสมอ	 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเนื่องใน

วนัส�าคญัต่างๆ	เช่น	วนัมหดิล	วนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

และวนัปิยมหาราช	โดยได้ร่วมกนัจดักิจกรรม	เช่น	การพฒันาแหล่งน�า้

คูคลอง	และการท�าความสะอาดสถานที่ส�าคัญต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ธนาคม	จงจิระ,	ศักดิ์ฤทธิ์	สลักค�า,	พิริยะ	ฉันทดิลก,	บรรณาธิการอ�านวยการ	สันติ	รังษิรุจิ

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

บรรณาธิการประจ�าฉบับ	ชาคริต	ตันพิรุฬห์	กองบรรณาธิการ	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	ณัฐพร	พรหมมาสกุล,	กรองแก้ว	แสงภูริภัทร์	ฝ่ายจัดท�า	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก,	สิตานัน	บุณโยดม	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	สุรพล	ศุยะสุนานนท์,	พรทิพย์	สงศรีอินทร์,	มีชัย	จุลภักด์ิ

พิมพ์ที่	:	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง
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“Doing Good Deeds For Country And People”
“เราทำความดีเพื�อ ชาติ ศาสน กษัตริย”
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