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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

2 ฉบับเดือน มกราคม 2564

	 สวัสดีครับ	 ท่านผู้อ่านทุกท่านพบกันอีกครั้งในเดือนมกราคม	 2564	 เดือนแห่งการเริ่มต้นปีพุทธศักราช	 2564

ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย	 จงอ�านวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ	

สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับ

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการของส�านักบริหารการทะเบียนในปัจจุบัน	 นอกจากการพัฒนาด้าน

การบรกิารแล้ว	ยงัส่งเสรมิสนับสนนุให้การพฒันาด้านต่าง	ๆ 	ให้ครอบคลมุ	และสะดวกเข้าถึงง่ายสามารถได้รบัการยอมรบั

และรับรางวัลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 รางวัลเลิศรัฐ	 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานท่ีได้มุ่งมั่น

ปฏิบัติราชการจนประสบความส�าเร็จ	 มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐท้ังปวง	 โดยเฉพาะด้านรางวัลบริการภาครัฐ

ทีม่ผีลการพฒันาคณุภาพการให้บริการ	เพ่ือประชาชนได้รับบรกิารทีส่ะดวก	รวดเรว็	โปร่งใส	เป็นธรรม	และเป็นทีพ่งึพอใจ

นอกจากน้ีกรมการปกครองยงัได้มกีารประกาศยกเว้น	-	ลดค่าธรรมเนยีมบตัรประจ�าตวัประชาชนและทะเบยีนราษฎร	

กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 เป็นระยะเวลา	 120	 วัน	 นับแต่วันท่ีประกาศ	 (8	 มกราคม	 2564)

เพ่ือร่วมแก้ไขและระงับยบัยัง้สถานการณ์ฉกุเฉนิดงักล่าว	จงึขอให้ผูป้ฏบัิตงิานทุกท่านถือปฏบัิต	ิพร้อมท้ังประชาสมัพนัธ์	

และให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชนในการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับ	 และขอชมเชย

การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อ�าเภอเบตง	 จังหวัดยะลา	

ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการส�าคัญของกรมการปกครอง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ที่มีเป้าหมายท�าให้ประชาชน	

“ทกุข์น้อยลง	สขุมากขึน้”	ด้วยการมสีถานะบคุคลและมบีตัรประจ�าตวัประชาชนเพือ่เข้าถงึสทิธแิละบรกิารจากภาครฐั

ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	 กรมการปกครองมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและสถานะบุคคล	 จ�านวน	

14,000	ราย	ขอให้ทุกท่านร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ไปด้วยกันครับ

นายสันติ รังษิรุจิ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บก.แถลง



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

3ฉบับเดือน มกราคม 2564

 ผู้บริหารและบุคลากรส�านักบริหารการทะเบียน 

ให้การต้อนรับ นายสมยศ พุ่มน้อย ในโอกาสเดินทาง

มารับต�าแหน่ง รองอธิบดีกรมการปกครอง และประชุม

มอบนโยบายการปฏบิตังิานให้แก่	ผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร

การทะเบียน	ผูเ้ช่ียวชาญฯ	ผูอ้�านวยการส่วน	หวัหน้ากลุม่งาน

หัวหน้าฝ่าย	และผู้แทนศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	1	-	9

เมื่อวันอังคารที่	 21	 ธันวาคม	 2563	 เวลา	 14.00	 น.

ณ	 ห้องประชุมบัวฉัตร	 ช้ัน	 8	 ส�านักบริหารการทะเบียน

อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลกูกา	จงัหวดัปทมุธานี

 ร้อยต�ารวจโทภพชนก ชลานเุคราะห์	เป็นประธาน

การประชมุชีแ้จงแนวทางขบัเคลือ่นโครงการพัฒนามาตรฐาน

การให้บริการประชาชน	 ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก	

(GECC)	“อ�าเภอ..วิถีใหม่”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564		

เมือ่วนัศกุร์ที	่15	มกราคม	2564	เวลา	09.00	น.	ณ		ห้องประชมุ	

ปค.	1	ชั้น	2		ถนนอัษฏางค์	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

4 ฉบับเดือน มกราคม 2564

 นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร

การทะเบียน เป็นประธานการประชุมหารือวิธีการประเมิน

ขอรบัรองมาตรฐานศูนย์ราชการ	(Government	Easy	Contact

Center	:	GECC)	และการรบัสมัครขอรบัรางวลัเลศิรฐั	ประจ�าปี

พ.ศ.	2564	เมื่อวันอังคารที่	5	มกราคม	2564	เวลา	09.30	น.

ณ	 ห้องประชุมบัวแก้วชั้น	 2	 ส�านักบริหารการทะเบียน

อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลกูกา	จงัหวดัปทมุธานี

 ส่วนการทะเบียนทั่วไป	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาระบบงานทะเบียน	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้
“ครอบครวัอยูเ่ยน็เป็นสขุ”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
มีผู ้เข้าร่วมการอบรมจ�านวน	 70	 คน	 ประกอบไปด้วย
ปลัดอ�าเภอผู้รับผิดชอบประจ�าต�าบล	ผู้น�าท้องที่	ผู้น�าชุมชน	
ผู้น�าศาสนาอิสลาม	 บัณฑิตอาสา	 และอาสาสมัครประจ�า
หมูบ้่านในพืน้ที	่โดยมนีายจารวุฒัน์	เกลีย้งเกลา	ผูว่้าราชการ
จังหวัดสงขลา	 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
เมื่อวันที่	23	-	25	ธันวาคม	2563	ณ	โรงแรมนิว	ซีซั่น	สแควร์
อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

5ฉบับเดือน มกราคม 2564

  นายสันติ รังษิรุจิ ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร

การทะเบยีน	เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพ

ผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ	

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.  2564	 มีผู ้ เข ้าอบรมจาก

ศนูย์บรหิารการทะเบียนภาค	1	-	9	และศนูย์บรหิารการทะเบยีน

ภาคสาขาจงัหวดัทุกจงัหวดั	โดยม	ีนางสาวอภญิญา	อุน่เรอืน

ผู ้อ�านวยการส่วนการทะเบียนราษฏร	 ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่	23	-	24	ธันวาคม	2564	ณ	โรงแรมธาราแกรนด์	

อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

6 ฉบับเดือน มกราคม 2564

	 เมื่อวันที่	 28	 ธันวาคม	 2563	 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ร่วมกับจังหวัดยะลา	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอเบตง
และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	9	สาขาจังหวัดยะลา	ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	ออกหน่วยบริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่	
(Mobile	 Unit)	 ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์โอรัง	 อัสลี	 ในพื้นท่ีอ�าเภอเบตง	 จังหวัดยะลา	 ซึ่งส�านักทะเบียนอ�าเภอเบตงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา
สถานะบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี	 โดยการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบยีนราษฎรจ�านวน	54	คน	(ใช้ชือ่สกุล	“รกัษ์ฮาลา”)	ซึง่ในครัง้น้ีสามารถด�าเนนิการจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์	
(Smart	Card)	ได้จ�านวน	40	คน	(ส�าหรบัอกีจ�านวน	14	คน	เป็นเดก็อายตุ�า่กว่าเจด็ปีบริบูรณ์ยงัไม่ถงึเกณฑ์ยืน่ค�าขอมบีตัรประจ�าตวัประชาชน)
ณ	อาคารอเนกประสงค์	บ่อน�้าร้อนบ้านนากอ

	 การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล
เป็นหนึง่ในโครงการส�าคญัของกรมการปกครอง	ทีม่เีป้าหมาย
ท�าให้ประชาชน	 “ทุกข์น้อยลง	 สุขมากข้ึน”	 ด้วยการมี
สถานะบุคคลและมีบัตรประจ�าตัวประชาชนเพื่อเข้าถึง
สทิธแิละบรกิารจากภาครัฐและภาคเอกชน	โดยบรูณาการ
ความร่วมมือการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ี
ทั่วประเทศ

การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ “มานิ” หรือ “โอรัง อัสลี”
ในพื้นที่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา)



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

7ฉบับเดือน มกราคม 2564

 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	 ได้น้อมน�า

พระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	 ท่ีทรงห่วงใยความเป็นอยู ่ของกลุ่มชาติพันธุ ์มานิในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 มาด�าเนินการดูแลและช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุม่ชาตพินัธุม์าน	ิ(Mani)	หรอืโอรงั	อสัล	ี(Orang	Asli)	ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

พบว่า	กลุม่ชาตพัินธุด์งักล่าวยงัไม่สามารถเข้าถงึสทิธแิละสวสัดกิารขัน้พ้ืนฐานของรฐั

และยังไม่ได้รับสถานะบุคคลตามสัญชาติไทย

	 ศอ.บต.	และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โอรัง	อัสลี

ได้ก�าหนดกรอบแนวทางด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2563	-	พ.ศ.	2565	โดยตั้งเป้าหมาย

ด�าเนินการออกบัตรประจ�าตัวประชาชนเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวได้รับการ

รับรองความเป็นพลเมืองและให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ	 ที่พึงควรได้รับ

ในฐานะพลเมืองไทยและอาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ทั้งนี้	ภายหลังได้รับ

บตัรประจ�าตวัประชาชนแล้ว	ศอ.บต.	จะด�าเนนิการยกระดบัการพัฒนาคณุภาพชวิีต

กลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานพิธีมอบบัตรประจ�าตัว
ประชาชนให้กบักลุม่ชาตพินัธุโ์อรงั	อสัล	ีโดยมผีูแ้ทน	ศอ.บต.	ส่วนราชการ
หน่วยงาน	และภาคประชาสงัคมในพืน้ทีร่่วมพธิ	ีณ	อาคารอเนกประสงค์	
บ่อน�า้ร้อนบ้านนากอ	หมูท่ี	่9	ต�าบลอัยเยอร์เวง	อ�าเภอเบตง	จงัหวดัยะลา



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

8 ฉบับเดือน มกราคม 2564

	 ในการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	 ของส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ท้องถิ่น	 น้ัน

เมื่อวิเคราะห์ในเชิงพฤติกรรมจากกรณีการกระท�าผิด

ท่ีปรากฏขึ้นในช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้น	 ลักษณะของการ

กระท�าทุจริตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทะเบียนและ

บัตรประจ�าตัวประชาชน	จะมีอยู่	3	ลักษณะ	คือ

 1. กรณมีกีารกระท�าผดิในพฤตกิรรมการปฏบัิตงิาน

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการกระท�าผิดในทาง

การทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 ความผิดในกรณีนี้	 หมายถึง	 ผลการด�าเนินการ

ทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	 เจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานได้ด�าเนินการไปอย่างถูกต้อง	 แต่เจ้าหน้าที่

ได้กระท�าผิดในส่วนประกอบอ่ืนๆ	 ของการให้บริการ

ประชาชนทางการทะเบียนและบัตรประจ�าตวัประชาชน	

เช่น	 การเรียกรับเงินเพื่อให้บริการ	 การใช้กิริยาวาจา

ไม่สุภาพต่อผู้ขอรับบริการ	 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/

ค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมาย/ระเบียบก�าหนด	 เป็นต้น

ความผดิในลกัษณะนีจ้ะเป็นความผดิส่วนบคุคลทีก่ระท�าข้ึน

ก่อนหรือหลังขั้นตอนการด�าเนินการทางทะเบียนและ

บัตรประจ�าตัวประชาชน

 2. กรณี ไม่มีการกระท�าผิดในพฤติกรรม

การปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน แต่มกีารกระท�าความผดิ

หรอืการกระท�าท่ีมิชอบทางการทะเบยีนและบตัรประจ�าตวั

ประชาชน

	 ความผดิในกรณนีี	้หมายถงึ	ในส่วนประกอบอืน่ๆ	

ของการให้บริการประชาชน	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้

ด�าเนินการไปโดยปกติ	แต่ในขั้นตอนของการด�าเนินการ

ทางทะเบยีนและบตัรประจ�าตวัประชาชน	มส่ีวนใดส่วนหน่ึง

ทีเ่ป็นการกระท�าท่ีมชิอบด้วยกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบงัคบั

ซึ่งส่งผลให้เกิดเอกสารหรือข้อมูลทางการทะเบียนและ

บัตรประจ�าตวัประชาชนท่ีไม่ถกูต้องขึน้มา	เช่น	มกีารเพ่ิมชือ่

บุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน	 การสวมตัวใช้ข้อมูล

บุคคลอื่นถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชน	การแจ้งการตาย

โดยทีไ่ม่มกีารตายจริง	การแจ้งย้ายบคุคลออกและเข้าใน

ทะเบียนบ้านโดยมิชอบ	เป็นต้น

 3. กรณีมีการกระท�าความผิดในพฤติกรรม 

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน และมกีารกระท�า

ความผิดหรือการกระท�าที่มิชอบทางการทะเบียนและ

บัตรประจ�าตัวประชาชน

	 ความผดิในกรณนีีจ้ะมลีกัษณะคล้ายกบั	กรณทีี	่2

แต่มคีวามแตกต่างกนัตรงทีเ่หตทุีก่่อให้เกดิ	การกระท�าท่ี

มิชอบด้วยกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ทางการทะเบียน

และบัตรนั้น	มาจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	

หรอืเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิติงานม	ี“เจตนา”	ทีจ่ะกระท�าทจุริต	

เช่น	 มีการเรียกรับเงินเพื่อท�าการเพ่ิมชื่อบุคคลต่างด้าว

เข้าในทะเบียนบ้าน	 การด�าเนินการย้ายบุคคลออกและ

เข้าในทะเบียนบ้านโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอ่ืน

ได้รับประโยชน์	(เช่น	ประโยชน์ในการเลอืกตัง้)	การเรยีก

รับเงินเพ่ือถ่ายบตัรประจ�าตัวประชาชนให้กบัคนต่างด้าว	

เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีการทุจริตอีกประการหนึ่ง

ซึง่ไม่ได้เกีย่วข้องกับการปฏบิตังิานทางด้านการทะเบียน	

และบัตรประจ�าตัวประชาชน	 แม้จะไม่มีผลโดยตรง

ต่อระบบข้อมูลทางการทะเบียนและบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	แต่ถ้ามผีลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม	 เช่น	 การปลอมแปลง

บัตรประจ�าตัวประชาชนทั้งฉบับ	 การปลอมแปลง

ทะเบยีนบ้าน	เป็นต้น	ซ่ึงจะไม่เกีย่วข้องกบัการตรวจสอบ

และด�าเนินการกรณกีารทุจรติทางทะเบียนและบัตรประจ�าตวั

ประชาชนในที่นี้

 ส�าหรบั	ขอบเขตการตรวจสอบในความรับผดิชอบ

ของส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียน	

และบตัรประจ�าตวัประชาชน	จะมุ่งไปทีล่กัษณะการกระท�า

ทุจริตในลักษณะที่	2	และ	3	เท่านั้น	เพราะเกี่ยวข้องกับ

ขอบเขตของงานตรวจสอบการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน
โดย ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน
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กระบวนการด�าเนินงานทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัว

ประชาชนที่มิชอบ	 ส่วนลักษณะการกระท�าทุจริตใน

ลกัษณะแรก	ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกับพฤติกรรมในการปฏิบตังิาน

ของเจ้าหน้าทีอ่ย่างเดยีวจะไม่อยูใ่นขอบเขตทีต้่องตรวจสอบ

เพราะเมื่อมีกรณีลักษณะความผิดนี้เกิดขึ้น	 เรื่องจะมุ่ง

ไปที่การสอบสวนเพื่อการลงโทษทางวินัยอย่างเดียวโดย

ไม่ได้มีการสอบสวนทางการทะเบียนและบัตรประจ�าตัว

ประชาชนด้วย	โดยในขั้นตอนการด�าเนินการกรณีทุจริต

ทางทะเบยีนและบัตรประจ�าตวัประชาชน	ต้องมีการแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งทุกกรณี	 ส�าหรับในการสอบสวน

เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบิตังิานทีน่ัน้	ประเด็นในการสอบสวนค่อนข้าง

จะชัดเจน	 เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการสอบสวน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น	เพื่อต้องการให้ทราบว่าในการ

ปฏิบัติงานในกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นเกิดจากเจตนา

หรือความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน	

หรือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ถูกต้อง	 ตามระเบียบ

แบบแผนที่มีกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือหนังสือสั่งการ

ก�าหนดไว้หรือไม่	อย่างไร	แยกได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ

	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีลายมือชื่อปรากฏใน

เอกสารที่มีการทุจริต	จะมีประเด็นในการสอบสวน	คือ

	 มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานนั้นๆ	 หรือไม่	

เช่น	 การลงนามในกรณีบัตรประจ�าตัวประชาชนหาย

ผูล้งนามมอี�านาจในการอนมุตัไิด้หรอืไม่	การเพิม่ชือ่กรณี

ไม่มีเอกสารมาแสดงตามระเบียบ	ส�านักทะเบียนกลางฯ	

ข้อ	97	ผู้ลงนามมีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่

	 กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย	

ระเบียบ	หนังสือสั่งการที่บังคับใช้ในห้วงเวลานั้นๆ	หรือไม่

โดยจะต้องท�าการสอบสวนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ให้ครบ	

	 ความระมดัระวงัเอาใจใส่และการรกัษาประโยชน์

ของทางราชการ	 โดยจะต้องท�าการสอบสวนให้ได้ว่า

ในการปฏบัิตงิาน	ผูป้ฏบิตังิานได้ใช้ความระมดัระวงัเอาใจใส่

พอสมควรแก่เหตุหรือไม่	อย่างไร

	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในเวลาที่มีการ

จัดท�าเอกสารที่มีการทุจริต	 โดยปกติจะมีการสอบสวน	

เป็นพยานบุคคลแวดล้อม	 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าในการ

ปฏบิติังานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมลีายมือชือ่ปรากฏ	ในเอกสาร

ที่มีปัญหาพฤติการณ์โดยทั่วไปเป็นอย่างไร	เช่น	ใช้ความ

ระมดัระวังเอาใจใส่งานดีหรือไม่	มปัีญหาทางการเงินหรอืไม่

เป็นต้น	หรอืสภาพแวดล้อมในการปฏบิตังิานในห้วงเวลาน้ันๆ

เป็นอย่างไร

1

2
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ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)  
โดย ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ผลการด�าเนินการของโครงการ
	 1.	 หน่วยงานของรัฐมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูล

ประชาชนกับส�านักทะเบียนกลาง	 กรมการปกครอง	

จ�านวน	265	หน่วยงาน

	 2.	หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการใช้โปรแกรม

ส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�าตัวประชาชนกับ

กรมการปกครอง	จ�านวน	644	หน่วยงาน

	 3.	 ฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมอ่านข้อมูล

จากบัตรประจ�าตัวประชาชน	 (Offline)	 จ�านวน	 644

หน่วยงาน	4,560	คน	(ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน)

	 4.	 ฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูลประชาชนผ่านระบบบูรณาการฐาน

ข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 (Linkage	

Center)	จ�านวน	187	หน่วยงาน	995	คน	(ภาครัฐ)
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	 5.	ปัจจุบนัมหีน่วยงานภาครัฐได้เชือ่มโยงฐานข้อมลูประชาชนและพัฒนาเซอร์วสิพร้อมให้บรกิาร	เพือ่ให้หน่วยงาน

ราชการอ่ืนใช้ฐานข้อมูลประชาชนผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 (Linkage	 Center)	

จ�านวน	215	บริการ

	 6.	 ปริมาณการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 (Linkage	 Center)	 ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	61,095,556	รายการ

	 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	(Linkage	Center)	ช่วยลดภาระค่าใช้ของประชาชน

ในการยกเลกิเรยีกส�าเนาเอกสารของราชการได้เป็นอย่างมปีระสิทธภิาพ	และยงัเป็นนวตักรรมเทคโนโลยใีนการเปล่ียนแปลง

ของข้อมูลจากระบบเอกสารเป็นดิจิทัล	 (Transformations)	 ท�าให้การบริการประชาชนของส่วนราชการเป็นไปด้วย

ความสะดวกรวดเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

กลุ่มงานวิชาการและระบบฐานข้อมูล



 แนวทางตามนวัตกรรมการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
ชีวิตวิถีใหม่ มุ่งสู่ “อ�าเภอ..วิถีใหม่” ในปี 2564	 ในเรื่องการให้

บริการประชาชนด้านสัญชาติ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอพยุหะคีรี	ได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น�าชุมชน	เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ซึ่งเป็นผู้ปกครอง

ท้องที่ออกส�ารวจประชาชนและต้องให้รายงานมายังอ�าเภอ	 เพื่อที่จะ

ด�าเนินการช่วยเหลือต่อไปทุกๆ	เดือน

 มาตรการการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตร
ประจ�าตัวประชาชน	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอพยุหะคีรีได้มีการวางแผน

การท�างานชดัเจน	เน้นย�า้ประชาสัมพนัธ์	กบัประชาชนให้เข้าใจ	แจ้งเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย	หนังสือสั่งการ	หรือก�าหนดมาตรการ

ลงโทษไว้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืนหรือท�าการทุจริต	 ด้านทะเบียนและ

บัตรประจ�าตัวประชาชน

 อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
ปัจจุบันมี	นายรณกร	เผ่าวิจารณ์	เป็นนายอ�าเภอ	และ

นางสุกัญญา	ชุมอุปราช	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและ

บตัรประจ�าตวัประชาชน	อ�าเภอพยุหะครีี	แบ่งการปกครอง

ออกเป็น	11	ต�าบล	113	หมู่บ้าน	สภาพทั่วไปอ�าเภอ

พยุหะคีรี	 แบ่งพื้นที่เป็น	 2	 ส่วน	 1.	 ส่วนการเกษตร

2.	ส่วนการท�าสวนไร่อ้อย	ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม

 แนวทางการให้บริการประชาชน	ให้บริการ

ตามนโยบายกรมการปกครอง	เป็นหลกั	และยงัได้ก�าชบั

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน	 ยืดถือการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบ	 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนเป็นหลัก

รวมถึงหนังสือสั่งการต่างๆ	 อย่างเคร่งครัด	 การให้

บริการประชาชนนั้นต้องรวดเร็ว	 ทันใจ	 รอบคอบและ

โปร่งใส	 ในแต่ละเดือนนายอ�าเภอจะให้มีการประชุม

และมอบหมายนโยบายการท�างานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อมุ่งเน้นการบริการประชาชนและให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับประชาชน

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

12 ฉบับเดือน มกราคม 2564

ทัศนาทั่วไทยไปกับทะเบียน

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์

“มุ่งมั่นท�ำงำน ถูกต้อง 

             ประชำชนจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุด“

นายรณกร เผ่าวิจารณ์
นายอ�าเภอพยุหะคีรี
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13ฉบับเดือน มกราคม 2564

ทัศนาทั่วไทยไปกับทะเบียน

นางสุกัญญา ชุมอุปการ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน

 นางสุกัญญา ชุมอุปการ หัวหน้ากลุ่ม
งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ได้กล่าว	

แนวทางการให้บริการประชาชน	 New	 Normal

รูปแบบ	 “อ�าเภอ..วิถีใหม่”	 โดยเน้นย�้าให้เจ้าหน้าท่ี

ให้บริการประชาชนเปรียบเหมือนญาติมิตร เต็มใจ 
ให ้บริการด ้วยความสุภาพและลงมือปฏิบัติ
เมือ่รบัค�าร้อง	เอาใจเขามาใส่ใจเรา	ไม่ให้ประชาชนต้องรอ	

 แนวทางการให้บรกิารประชาชน	การท�างานนัน้

“ถกูต้อง	เป็นธรรม	โปร่งใส	และเต็มใจบรกิาร”ส่วนงาน

ทะเบียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบัตรประจ�าตัวประชาชน	

และทะเบยีนราษฎร	เช่น	การแจ้งย้าย	แจ้งเกดิ	แจ้งตาย	

ส�าหรับอัตราก�าลงัเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารงานทะเบยีนนัน้	

ปัจจุบันมีจ�านวนเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

ในเรือ่งการท�างานนัน้สามารถเปลีย่นหมุนเวยีนงานช่วยกนัได้

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19	จัดรูปแบบ

ในการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ตามนโยบาย

กรมการปกครอง	ซึ่งได้มีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้ารับ

บริการภายในห้องทะเบียน	 จุดคัดกรองเป็นจุดที่หนึ่ง

ก่อนเข้าห้องทะเบียนจะมีก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 เป็นผู้ให้

บริการประชาชน	วดัอณุหภมู	ิล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์	

ห้องทะเบียนก็จัดให้ประชาชนน่ังโดยมีระยะห่างกัน

เพื่อป ้องกันและมีการท�าความสะอาดจุดบริเวณ

ที่ใช้ร่วมกัน	 เช่น	 ที่จับประตู	 เปิด	 -	 ปิดห้องทะเบียน

ได้มีการท�าความสะอาดทุกสามชั่วโมง	 กรณีผู้ป่วยติดเตียงที่จะต้องไป

ให้บริการนอกส�านักทะเบียนนั้น	 ทางอ�าเภอจะประสานแจ้งและ

มอบหมายให้	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ออกส�ารวจจ�านวนผู้ป่วยติดเตียง

โดยส�านกัทะเบียนอ�าเภอจะประสานศนูย์บรหิารการทะเบียนภาคสาขา

จังหวัด	เพื่อร่วมออกไปให้บริการจัดท�าบัตรฯ	แก่ผู้ป่วยติดเตียงต่อไป

 การด�าเนินการศูนย์อ�านวยการจิตอาสาพระราชทาน 

อ�าเภอพยหุะครี	ีจงัหวดันครสวรรค์	ก�าหนดรับสมคัรจติอาสาในแต่ละเดอืน

คือ	 1	 -	 10	 ของทุกเดือน	 ปัจจุบันมีผู้มาติดต่อขอลงทะเบียนอย่าง

สม�่าเสมอ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

14 ฉบับเดือน มกราคม 2564

 หน้ากากอนามัยแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง	 ใช้เพื่อป้องกัน
ผู ้ใส่จากเช้ือโรคจากภายนอก	 ขณะเดียวกันด้านในของ
หน้ากากก็สัมผัสกับสารคัดหลั่งอย่างน�้าลายหรือน�้ามูกของ
ผู้ใส่ด้วย	ดังนัน้จึงต้องทิง้ให้ถกูวธิแีละถกูทีเ่พ่ือความปลอดภยั
ของเจ้าหน้าที่เก็บขยะหรือคนทั่วไปที่อาจสัมผัสกับหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่รู้ตัว	ด้วย	6	ขั้นตอนง่าย	ๆ	ดังนี้
	 1.	ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย 
	 2.	 จับสายรัด	 2	 ข้างเเล้วถอดออก	 โดยไม่ใช้มือ
สัมผัสกับตัวหน้ากาก
	 3.	พับหรือม้วนหน้ากากให้ส่วนที่สมัผัสกับใบหน้า
เข้าด้านใน	แล้วใช้สายรัดพันให้แน่น
	 4. น�าหน้ากากอนามัยใส่ซองปิดสนิท หรือใส่ถุง
แล้วรัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการกระจายของเชื้อ
	 5.		ทิง้ลงถังขยะตดิเชือ้	เพือ่น�าไปก�าจัดอย่างถกูวธิี
	 6.  ล้างมือให ้สะอาดหลังทิ้งหน ้ากากอนามัย
เรียบร้อยเเล้ว	

เกร็ดความรู้สขุภาพ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

15ฉบับเดือน มกราคม 2564

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธนาคม	จงจิระ,	ศักดิ์ฤทธิ์	สลักค�า,	พิริยะ	ฉันทดิลก,	สมยศ	พุ่มน้อย	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

ความดี = ความสุข
 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัด เพชรบูรณ์ ร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอวังโป่ง ส�านักทะเบียน

อ�าเภอหนองไผ่ ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอหล่มเก่า ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอหล่มสกั ส�านักทะเบยีนอ�าเภอวเิชียรบรีุ และอ�าเภอ

เมืองเพชรบูรณ์ ออกให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการจนไม่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้ ระหว่าง เดือน มกราคม - ธันวาคม 2563 จ�านวน 54 ราย

“แม้ความดีจะเป็นได้แค่รูปธรรมและนามธรรมแต่ความดีเป็นน�้าหล่อเลี้ยงที่เราสามารถ
หยิบยื่นให้กันและกันได”้



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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ลงทะเบียนไมได

ลำดับที่

1

4

หนวยงาน

25

บมจ.ไทยเบฟเบอเรจ จำกัด (มหาชน) 71

35

จำนวนขอมูล

ผูสมัคร/ราย

ลงทะเบียน

และพิมพบัตรได

73

หนวยงานแจง

เลขประจำตัวไมถูกตอง

-

1

10

ลงทะเบียนซ้ำ

2 การทางพิเศษแหงประเทศไทย

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

6 15,89915,899 - -รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ)

212220 - 8

1

รวมทั้งสิ้น 16,80816,831 1 22

5 รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 577577 - -

3 กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ 2427 - 3
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