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คำ�นำ�

	 หลังจากที่ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับต�าแหน่ง							

ผู ้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน	 ซ่ึงผมรับราชการมาต้ังแต	่													

อาย	ุ25	ปี	ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกับฝ่ายทะเบียนมาตลอดต้ังแต่เริม่รบัราชการ		

ท�าให้มองเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	และพัฒนางานด้านการ

ทะเบยีน	ท้ังทะเบยีนราษฎร	และบตัรประจ�าตัวประชาชน	โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรบัปรงุงานให้มปีระสทิธภิาพ	ซ่ึงผมจะได้ด�าเนินนโยบายใน

ด้านการปราบปรามการทจุรติทางการทะเบยีนและบตัรประจ�าตัวประชาชน		

การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน	ณ	ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/								

ส�านักทะเบียนท้องถิ่น	การแก้ปัญหาบุคคลให้สถานะทางการทะเบียน	การพัฒนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

เข้าสู่มาตรฐานสากล	 รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	การปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ล้าสมัยให้ทัน									

ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		และในด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร		ซึ่งส�านักบริหาร

การทะเบียน	 ในฐานะที่มีภารกิจหน้าท่ีให้บริการประชาชนท้ังในส่วนกลางท่ีต้องวางแผน	คิดค้นพัฒนาการ

ท�างานเพือ่สนับสนนุส่วนภูมภิาคทีม่หีน้าทีใ่ห้บรกิารกบัประชาชนโดยตรง	สามารถปฏิบติัหน้าทีใ่ห้บรกิารได้

อย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการพัฒนา												

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นระบบ	e-government	 	ที่บูรณาการใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรร่วมกัน

ของทุกภาคส่วน	 สามารถเช่ือมโยงข้อมูล	 แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง	 แม่นย�า	 ครบถ้วน											

พร้อมทั้งประหยัดเวลา	ค่าใช้จ่าย	เพื่อใช้ฐานข้อมูลทะเบียนกลางราษฎรร่วมกันพัฒนาประเทศ		 	 	

   

นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน

บรรณาธิการอ�านวยการ
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การศึกษา  

	 	 	 รัฐศาสตร์บัณฑิต	(สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)			สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประวัติการด�ารงต�าแหน่ง

๑	ส.ค.	๒๕๔๖	 	 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	๘	ว	กรมการปกครอง

	 	 	 ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน	ส�านักบริหารการทะเบียน																																														

๑๑	ธ.ค.	๒๕๕๑	 	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ	กรมการปกครอง

๑๘	พ.ค.	๒๕๕๔		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ	กรมการปกครอง

	 	 	 ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม	วิทยาลัยการปกครอง	

๒๒	ส.ค.	๒๕๕๔	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ	กรมการปกครอง

	 	 	 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน			 	 				

23	ก.พ.	2555	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล	กรมการปกครอง

	 	 	 ปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล	

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

2526	 	 	 	 อบรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																															

28	ก.ค.	-	31	ส.ค.2527			 การเขียนโปรแกรม/วิเคราะห์ระบบ	บริษัทคอนโทรลดาต้า	(ประเทศไทย	จ�ากัด)								                                                                                                                               

2528		มีนาคม		2528			 อบรมระบบ	NOS/VE	บริษัท	Control	Data	Operating	System	Australia		

2528		พฤษภาคม	2528		 อบรมระบบฐานข้อมูล	สถาบัน	Bartel		มลรัฐ		Basis	Plus		OHIO	สหรัฐอเมริกา

2556	 	 	 	 อบรมหลักสูตร	นักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	60		กระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

	 -		ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล

	 -		ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

	 -		หัวหน้ากลุ่มวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน

	 -		หัวหน้าศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค		3		จังหวัดนครราชสีมา

	 -		หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประมวลผล				

	 -		เป็นกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์ของส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 -		เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ส่วนราชการต่าง	ๆ	ของกรมการปกครอง

	 -		เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทย	เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎร		

												ณ		ส�านักงานสหประชาชาติ		ประจ�าประเทศไทย

	 -		เป็นวิทยากรบรรยาย		ณ	สถาบันการศึกษา	และส่วนราชการต่าง	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ
(VICHIAN  CHIDCHANOGNARTH)

(ผู้อำานวยการสำานักบริหารการทะเบียน)

DIRECTOR   BUREAU  OF  REGISTRATION   ADMINISTRATION
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	 วันท่ี	28	 ตุลาคม	2556	 เวลา	09.00	น.	นายวินิจ			

สนชัย	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ทะเบียน	 และคณะฯ	 ร่วมต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	เพือ่ศึกษาอบรมด้านการทะเบยีน

ราษฎรและสถติิชีพ	ระหว่างวันที	่28	ตุลาคม	–	1	พฤศจิกายน	

2556	 โดยมีท่านทองจันทร์	 สิวิไล	 หัวหน้ากรมคุ้มครอง

พลเมือง	 กระทรวงภายใน	 สปป.ลาว	 เป็นหัวหน้าคณะ										

และ	Mr.Jonathan	Marskell	 ที่ปรึกษาด้านสถิติชีพ																

ณ	ห้องบัวแก้ว	อาคารกรมการปกครอง	 (คลอง	9)	อ�าเภอ

ล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี

 นายวินิจ	สนชัย	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารและพัฒนา

เทคโนโลยกีารทะเบยีน	ได้กลา่วต้อนรับและเลา่ถงึความเป็น

มาและวิวัฒนาการทางการทะเบียน	โดยกล่าวว่า

	 งานทะเบียนราษฎรเป็นงานทะเบียนที่ประกอบด้วย

ข้อมูลการเกิด	การตาย	การย้ายที่อยู่	ที่เป็นปัจจุบัน	ซึ่งเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ	ในอดีตเป็นงานทะเบียน

ของประชากรคนเป็นส่วนใหญ่	สมยักรงุศรอียธุยานัน้	มข้ีอมลู

งานทะเบียนเพือ่ใช้ควบคุมทหารไว้ใช้ในการรบ	ใน	พ.ศ.2447	

จนถึงสมัยรัชกาลที่	 5	 ได้มีบัญชีประชากรในราชอาณาจักร

ท้ังหมด	 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อจะใช้ในการสู ้รบป้องกัน

ประเทศเป็นหลกั	ต่อมากม็กีารพฒันาขึน้โดยเมือ่มกีารอยูก่นั

เป็นสงัคมครอบครวัขึน้	เพือ่ให้รูก้ลุม่ครอบครวัญาติพีน้่อง	จึง

เริ่มมีการใช้นามสกุลขึ้นในปี	พ.ศ.	 2456	และในปี	พ.ศ.

2457	 ได้ม	ีพ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องที	่พ.ศ.2457	ซ่ึงเป็น

กฎหมายที่ส� า คัญที่สุดของประเทศไทยในการจัดท� า

ส�ามะโนครัว	เพื่อให้รู้สิทธิความเป็นคนไทย	ในปี	พ.ศ.2486	

เริ่มมีการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนขึ้นในเขตพระนครและ

เขตธนบุรี	ปี	พ.ศ.2499	 เริ่มมีการท�าข้อมูลทะเบียนราษฎร

เรียกว่าทะเบียนบ้าน	 ในปี	พ.ศ.2525	 เริ่มมีการใช้เลขบัตร

ประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	และในวันที่	5	ธันวาคม	2539	

เริม่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์เป็นครัง้แรกของประเทศไทยโดยเริม่

ใช้ที่	อ.เมืองปทุมธานี	จ.ปทุมธานี	ผมหวังว่าการอบรมในครั้ง

นี้	ท่านจะได้รับความรู้เพื่อน�าไปปรับใช้กับหน่วยงานของท่าน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 Mr.Jonathan	Marskell	 ที่ปรึกษาด้านสถิติชีพ							

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับเอเชียและ

แปซิฟิก	 (ESCAP)	 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม

ครั้งนี้

	 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางการทะเบียน	และ

สถิติการเกิดการตาย	 เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับรัฐบาลชอง

แต่ละประเทศ	การลงทะเบยีนการเกดิ	เป็นส่วนส�าคัญในการ

ช่วยให้เด็ก	ๆ	ได้เรียนหนังสือ	ให้ประชาชนมีโอกาสได้ไปพบ

แพทย์	มีสิทธิต่าง	ๆ	มีโอกาสที่จะได้รับหนังสือเดินทาง	หรือ

แม้กระทั่งการเปิดบัญชีธนาคาร	การควบคุมประชากรของ

ตนเอง	ไม่เพยีงแต่เรือ่งบคุคลทีม่ชีีวิตอยูเ่ท่านัน้	แต่รวมไปถงึ

สาเหตุการตาย

	 ข้อมูลเหล่านี้	 มีส่วนช่วยในการให้รัฐบาลตัดสินใจ

วางแผนในการพัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้น	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	

และสังคม	เช่น	ด้านสาธารณสุขและการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ

อย่างที่แต่ละประเทศจะมีระบบการทะเบียนที่ได้มาตรฐาน



5

สากล	และมีการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้	ยกตัวอย่าง	

เช่น	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	และอนุสัญญาว่า

ด ้วยสิทธิ เ ด็ก	 ส�าหรับระบบการทะเบียนราษฎรของ

ประเทศไทย	เป็นระบบทีส่�าคัญทีท่�าให้ประเทศไทยได้ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชากรไทย	โดยผ่านระบบบัตรประชาชน

ที่มีคุณภาพ	ท�าให้รัฐบาลไทยสามารถให้บริการด้านสุขภาพที่

มีคุณภาพระดับสากล	นอกจากนี้	รัฐบาลไทยยังสามารถที่จะ

ประเมินตัวเลขประชากรได้อย่างแม่นย�า	 ในปี	 ค.ศ.2015	

ประชาคมอาเซียน	จะเริม่เป็นจรงิ	ดังนัน้จงึเป็น	สิง่ส�าคัญอย่าง

ยิ่งที่สมาชิกอาเซียนจะมีระบบทะเบียนที่สมบูรณ์	 เพื่อให้

ประชาชนในอาเซียน	สามารถยื่นขอท�าหนังสือเดินทางและ

ใช้ประโยชน์จากโอกาสทีป่ระชาคมอาเซียนมอบให้	ซ่ึงการจะ

ท�าเช่นนี้ได้	ประชาชนทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย		ในกรณี	สปป.ลาว	การพัฒนาปรับปรุง

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ	มีความเหมาะ

สมเป็นอย่างยิ่งกับแนวคิด	Three	buildes	ยิ่งไปกว่านั้น	ถ้า	

สปป.ลาว	ต้องการที่จะประสบความส�าเร็จในด้านการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคม	รวมไปจนถงึ	MDGs	นัน้	สปป.ลาว	ต้อง

เดินหน้าในการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติการเกิด

และการตาย	ด้วยเหตุนี้	ท�าให้	 เอสแคป	และพันธมิตรด้าน

การพฒันาอ่ืน	ๆ 	เช่น	WHO,	ยนูเิซฟ	และ	IOM	หรอืองค์การ

ระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน	จะให้ความส�าคัญใน

การสนับสนุนประเทศต่าง	ๆ	 เช่น	ประเทศไทย	และ	สปป.

ลาว	 ซ่ึงเป็นประเทศท่ีก�าลังสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ

ทะเบียนราษฎร	และสถิติชีพ	การเกิดและการตาย	ซึ่งในปีที่

ผ่านมา	ประเทศสมาชิกของ	ESCAP	ซึ่งประกอบไปด้วย	ทั้ง

ประเทศไทย	และ	สปป.ลาว	ได้รับรอง	Regional	Strategy	

to	Improve	Civil	Registration	and	Vital	Statistics	หรือ

กลยทุธระดับภูมภิาค	ในการพฒันาระบบทะเบยีนราษฎรและ

สถติิการเกดิและการตาย	ซ่ึงกลยทุธนีไ้ด้รวมการแลกเปลีย่น

ความรู้	และตัวอย่างที่ดีที่เป็นประโยชน์ระหว่างประเทศ	ในปี

หน้า	ESCAP	และพันธมิตรฯ	จะจัดประชุมระดับรัฐมนตร	ี

เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลแต่ละ

ประเทศ	ในการพัฒนาด้านทะเบียนราษฎร	และสถิติการเกิด

และการตาย	ซึ่งจะเป็นผลเกิดพันธมิตรและผู้บริจาคที่พร้อม

ให้การสนับสนนุในด้านนี	้ในกรณีของ	สปป.ลาว	ซ่ึง	ESCAP	

ริเริ่มความคิดเรื่องการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อที่จะให้กรม

คุ้มครองพลเมือง	ซึ่งเป็นกรมใหม่ของ	สปป.ลาว	ได้มีความรู้

ว่าระบบการทะเบียนราษฎรของประเทศไทยมีการพัฒนา

อย่างไร	ผมมีความเช่ือว่าหลังจากสัปดาห์นี้	 	ท่านผู้เข้าร่วม

อบรมทุกท่าน	จะมีความรู้ในด้านนี้มากขึ้นด้วย	ค�าสั่งล่าสุด

ของนายกรัฐมนตรีประเทศลาว	ที่ก่อต้ังคณะกรรมการร่วม

ระหว่างกระทรวง	เกีย่วกบัระบบการทะเบยีนราษฎร	เช่นเดียว

กับ	workshop	ที่ผมได้เข้าร่วมที่ลาว	 เมื่อเดือนก่อน	 เป็น

สญัญาณทีบ่่งบอกอย่างชัดเจนว่า	รฐับาลลาวได้ให้ความส�าคัญ

กบัเรือ่งนี	้และมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการอย่างแท้จรงิภายหลงัจาก

สปัดาห์นี	้ท่านผู้เข้าร่วมอบรมทกุท่านจะมคีวามรูม้ากขึน้	และ

ขั้นต่อไปคือการวางแผน	จากนั้นคือ	การหาทุนส�าหรับการ

ด�าเนินการ	และสุดท้ายคือการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

	 	 ท่านสภุาพบรุษุและสภุาพสตรทีัง้ลาว	ไทย	ผมขอส่ง

เสริมให้คุณได้ใช้โอกาสที่ส�าคัญนี้	ในการสร้างเครือข่าย	ถาม

ค�าถาม	 และเรียนรู ้จากกันและกัน	 จะท�าให้คุณได้สร้าง

สัมพันธภาพที่ดีในการท�างานร่วมกันในอนาคต	ทาง	ESCAP	

หวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะไม่ได้เป็นครั้งเดียวที่ท่านจะได้พบกัน	

เช่นเดียวกับมิตรภาพที่เช่ือมต่อกันทางแม่น�้าโขง	การศึกษา

อบรมครั้ งนี้ จะ เป ็นการเ ช่ือมความสัมพันธ ์ ไทยลาว																		

และประโยชน์ต่อกัน
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	 ณ	วนันี	้ความส�าเรจ็ของการบรกิาร	ส�าหรบัทีมงานส�านกัทะเบยีนอ�าเภอเมอืงอุตรดิตถ์	เกดิจากองค์ประกอบ

หลายประการ	 ได้แก่	 ระบบการท�างานเป็นทีม	 (Team	Work)	 ผู ้น�าที่ให ้โอกาส	 ความสามัคคีของ																													

หมู่คณะ	ขวัญก�าลังใจที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน	ท�าให้เกิดความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	 เสียสละในการปฏิบัติงาน	และระลึก								

อยู่ตลอดเวลาว่า	“เราก�าลังให้อะไรกับผู้อื่น” ความส�าเร็จของงานบริการ	ความภาคภูมิใจ	 เป็นสิ่งที่ท้าทาย											

การปฏิบัติเมื่อไม่คิดว่าสิ่งที่ท�าเป็นภาระ

บุคคลากร

สภาพภูมิทัศน์ภายใน

ผลของการร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท จนได้รับรางวัลชนะเลิศปรากฏผลให้เป็นรูปธรรมในทุกๆด้าน
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มุมบริการ

ป้ายประชาสัมพันธ์

สิ่งอ�านวยความสะดวก

การจัดเก็บเอกสาร

กิจกรรมและการให้บริการ
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การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร

	 	 1.	 ให้มีคณะท�างานวางแผนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร	 (Human	Resource	Development	 :	HRD)										

เพื่อท�าหน้าท่ีในการวิเคราะห์และบูรณาการโครงการท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของทุก		ส�านัก/กอง	โดยยึด

กลุ่มเป้าหมายเป็นส�าคัญ	อย่าให้เกิดความซ�้าซ้อนและต้อง

เดินทางมาบ่อยครั้ง	 ทั้งนี้	 จะมุ ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร										

ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก	(ตุลาคม	–	ธันวาคม	2556)

	 	 2.	 ให้มีคณะท�างานคลังสมอง	 (Think	 Tank)										

ชุดหนึง่	ท�าหน้าทีใ่นการคิด	วิเคราะห์	เสนอแนวทางการพฒันา

งานของกรมการปกครอง	และช่วยติดตามงานตามนโยบาย

ของรัฐบาล	 หรือที่อธิบดีกรมการปกครองให้เป็นไปตาม								

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 	 3.	พัฒนาระบบการจัดการความรู้	 (Knowledge	

Management)	 โดยให้ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและ

พัฒนางานปกครอง	 (ศสป.)	 จัดท�าระบบสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ	 เพื่อรองรับเนื้อหาองค์ความรู้ของทุกส�านัก/	

กอง	และทุกส�านัก/กอง	ต้องมีการจัดท�าเนื้อหาความรู้เกี่ยว

กับภารกิจของหน่วยงาน	 คู่มือขั้นตอนการท�างานผ่านระบบ	

ดังกล่าว	 โดยข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน	และเข้าใช้ประโยชน์ได้

อย่างรวดเร็วและทั่วถึง	 	 เพื่อสนับสนุนการท�างานให้กับ

ข้าราชการในส่วนภูมิภาคด้วย

	 	 4.	พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม	ทั้งในส่วนกลาง	(วิทยาลัย

การปกครอง)	และภูมิภาค		(ศูนย์การเรียนรู้ภาค	จ.เชียงใหม่	

ล�าพูน	ลพบุรี	และสุราษฎร์ธานี	ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน	(ศูนย์

ฝึกสมานมิตร)	ให้สามารถรองรับการพัฒนาบุคลากรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ทั้งในเรื่องสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์	 เทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง	ๆ	เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร	คือ	อยากให้

ข้าราชการกรมการปกครอง	“รอบรู้ รวดเร็ว ริเร่ิม รอบคอบ” 

มีความ	Smart	นั่นคือ	มีความรู้	ความสามารถที่แท้จริง	และ

มคุีณธรรมจรยิธรรมในการเป็นข้าราชการทีดี่	มคีวามภาคภูมใิจ

ในความเป็นข้าราชการและขอให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและ

ภูมิภาค	 คิดเร็ว	 ท�าเร็ว	 อย่านิ่งเฉยต่องานต่าง	 ๆ	ที่ได้รับ							

มอบหมาย	 มีทัศนคติเชิงบวกรวมทั้งต้องมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	และมีลักษณะ

เฉพาะที่ส�าคัญ	คือ	

 - ส่วนกลาง เป็นคลังสมองท�าหน้าที่เป็นหน่วย

ยุทธศาสตร์	 วางแผน	 และคิดค้นพัฒนาการท�างานเพื่อ

สนับสนุนส่วนภูมิภาค	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 - ส่วนภูมิภาค  นายอ�าเภอ ต้องเป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ 

เข้มแข็ง	มีความรู้	ความสามารถและมีคุณธรรม	เป็นที่พึ่งให้

กับประชาชนได้อย่างแท้จริง	ปลัดอ�าเภอมีศักยภาพในการ

ท�างานสูง

การขับเคลื่อนภารกิจกรมการปกครอง

	 	 ให้ทุกส�านัก/กอง	 จัดท�าแผนปฏิบัติงาน	 (Action	

Plan)	เป็นรายไตรมาส	และจะมกีารติดตามความก้าวหน้าเป็น

ระยะทกุเดือน	โดยให้	รองอธบิดีกรมการปกครองรบัผิดชอบ

ในการก�ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละกลุ่ม

ภารกิจอย่างใกล้ชิด	หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน	อปค.

โดยตรง

	 	 การจัดท�าโครงการประกวดและคัดเลือกต่าง	ๆ	เช่น	

นายอ�าเภอแหวนเพชร	ปลัดอ�าเภอแหวนทองค�า	ศูนย์เรียนรู้

อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ	อ�าเภอใส-สะอาด	เป็นต้น	ขอให้

มกีารวางแผนการด�าเนนิงานให้เหมาะสม	อย่าให้กระจุกตัวใน
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ช่วงปลายปีงบประมาณ	 (เดือนกันยายน)	 ซ่ึงต้องฝาก										

รองอธิบดีกรมการปกครองแต่ละกลุ่มภารกิจก�ากับดูแลด้วย

	 นอกจากนี้	 จะเน้นใช้กลไกผู้ตรวจราชการกรมการ

ปกครองที่มีอยู่แล้ว	 ในการติดตามความก้าวหน้า	 ปัญหา

อุปสรรคในการท�างาน	โดยให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

มีอ�านาจในการก�ากับดูแลงานได้มากขึ้น	จะให้ผู้ตรวจราชการ

กรมมีงบประมาณแก้ไขปัญหาอ�าเภอเขตละ	 1	 ล้านบาท

เหมือนเดิม

 เป้าหมายการพัฒนาระบบการบริหารงาน  คอื 

ระบบงานที่รวดเร็ว กระชับ ประเมินผลได้จริง         

โดยแยกเป็นภารกิจที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1)	 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 ขอให้ช่วยกันคิดว่าจะท�าอย่างไรให้การแก้ไข

ปัญหา	3	จังหวดัชายแดนใต้	เป็นรปูธรรมและมคีวามก้าวหน้า	

จะท�าอย่างไรให้กลไกการท�างานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น	ก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	คณะกรรมการหมู่บ้าน	 (กม.)	 ชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	ชุดคุ้มครองต�าบล	(ชคต.)	สามารถ

ประสานการท�างานและเดินไปด้วยกัน	ลองศึกษารูปแบบ

โครงสร้างการจัดการ	โดยเริ่มตั้งแต่การคัดคนเข้ามาในระบบ	

และรูปแบบอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	 ให้มีบทบาทและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

 2)	 งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน   

	 	 ขอให้รักษามาตรฐานงานบริการด้านการทะเบียน

ให้อยู่ในระดับที่เป็นผู้น�าด้านข้อมูลทะเบียนคนเช่นที่เป็นอยู่		

ต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรองรับ

และตอบสนองนโยบาย	e-government	ของรฐับาลให้ได้	ต้อง

ให้งานทะเบียนอยู่ในการก�ากับดูแลของกรมการปกครอง								

ตลอดไป

	 	 การด�าเนินงานปราบปรามการทุจริต	 ต ้อง										

ด�าเนนิการอย่างรวดเรว็	เนือ่งจากเป็นผลเสยีต่อช่ือเสยีงของ																		

กรมการปกครอง	และอย่าให้มีปัญหาการขาดวัสดุจัดท�าบัตร

โดยเด็ดขาด

	 	 การจัดท�าบัตรประชาชนในต่างประเทศ	เป็นเรื่อง

ที่ดีและเป็นโอกาส	ขอให้ดูว่าจะสามารถก�าหนดอัตราก�าลัง

เพิ่มได้หรือไม่	 เช่น	 ต�าแหน่งผู้ช่วยทูตด้านงานทะเบียน	

เป็นต้น		นอกจากนี้	 ยังมีภารกิจใหม่ที่กรมการปกครองรับมา

เพิม่เติม	คือ	งานทะเบยีนคนต่างด้าว	เป็นโอกาสทีจ่ะสามารถ

ขออัตราก�าลังเพิ่มเติมด้วย

 3.	 งานปกครองท้องที่

	 	 ต้องพัฒนากลไกการบริหารงานปกครองท้องที	่

ได้แก่	ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	คณะกรรมการหมูบ้่าน	ให้มศัีกยภาพ

สามารถตอบสนองการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 4.	 งานด้านกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อย

	 	 ต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจใน

กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับอย่างลึกซึ้ง	รู้ลึก	รู้ดีในกฎหมาย

ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	โดยส่วนกลาง		สน.สก.ต้องเป็น

มือกฎหมายของกรม	 เป็นพี่เลี้ยงทางด้านข้อกฎหมายให้กับ

หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค	 ให้มี	Call	Center								

เพื่อเป็นที่ปรึกษาภูมิภาคส่วนภูมิภาค		ต้องพัฒนาความรู้ทาง						

ด้านกฎหมายให้กับนายอ�าเภอและปลัดอ�าเภออย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง

 5.	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 ปค.ได้รับจัดสรรงบประมาณ	220.87	ล้านบาท	

เพื่อเตรียมความพร้อมจึงขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานให้เกิด

ผลเป็นรปูธรรม	และเป็นการแสดงให้เหน็ว่ากรมการปกครอง

มีการเตรียมพร้อม



	 หลงัจากทีส่�านกับรหิารการทะเบยีนได้ประมวล

ผลการปฏิบติังานตรวจสอบภาพใบหน้าและลายพมิพ์

นิ้วมือ	พบมีปัญหาการทุจริตการจัดท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนหลายรายการ	ท�าให้ส่วนบรหิารและพฒันา

เทคโนโลยีการทะเบียน	ร่วมกับ	ส่วนบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	ร่วมกันตรวจสอบขั้นตอนต่าง	ๆ	ของการ

จัดท�าบตัรประจ�าตัวประชาชน	ปรากฏว่า	ขัน้ตอนการ

จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	(เดิม)	นั้น	พบว่า	

	 1.	การตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบรายการ

จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	 เช่น	 ภาพใบหน้า										

วันเดือนปีเกิด	 เพศ	อายุ	 	และตรวจสอบลายพิมพ์								

นิ้วมือของผู้ท�าบัตรหากถูกต้องตรงกัน	 จะสามารถ

ออกบัตรประจ�าตัวประชาชนได้	 	 (ซ่ึงเป็นไปตาม							

ขั้นตอนออกบัตร)

	 2.	หากตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบรายการ

จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	 เช่น	 ภาพใบหน้า										

วันเดือนปีเกิด	 เพศ	อายุ	 	และตรวจสอบลายพิมพ์

น้ิวมอืของผู้ท�าบตัรหากไม่ผ่าน		แต่เมือ่ได้มกีารตรวจ

สอบทัง้หลกัฐานและพยานบคุคลสามารถพสิจูน์ได้ว่า

ใช่เจ้าของรายการตัวจริง ซ่ึงในกรณีนี้	 พนักงาน									

เจ้าหน้าท่ี	 (ปลัดอ�าเภอ)	สามารถยืนยันด้วยการใช้

บัตรประจ�าตัวประชาชนและ	pincode	ก็จะสามารถ

ออกบัตรประจ�าตัวประชาชนให้ได้		

	 กรณีที่	 2	 ปรากฎเป็นช่องทางในการทุจริต											

สวมตัวท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่มี

พฤติการณ์ที่พึงระวังต่อรัฐได้	

	 ส่วนบรหิารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบยีน	

จึงได้พัฒนาโปรแกรมในการจัดท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	 (ใหม่)	 ซ่ึงมีความรอบคอบ	รัดกุม	และ

สามารถตรวจสอบการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	

โดยส�านักทะเบียนกลาง(ส่วนบริหารและพัฒนา

เทคโนโลยีการทะเบียน	 และศูนย ์บริหารการ									

ทะเบียนภาค	 ศูนย ์บริหารการทะเบียนภาค															

สาขาจังหวัด	 จะท�าหน้าที่เป ็นกลไกหลักในการ									

Auditor	 ตรวจสอบรายการทางทะเบียนราษฎร							

และบัตรประจ�าตัวประชาชน	(ตรวจสอบภาพใบหน้า

และลายนิ้วมือ)	หากพบกรณีภาพใบหน้าแตกต่าง																	

จะสนันษิฐานว่าอาจจะทุจรติ	พร้อมท้ังรายงานผลการ

ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบรายการ
ฐานข้อมูลทะเบียน

ราษฎร

ตรวจสอบ
ลายพิมพ์น้ิวมือ

MATCH 1:1, 
1:M ผ่าน

ออกบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ((ปลัดปลัด
อำเภออำเภอ) ) 

ยืนยันด้วย บัตร ยืนยันด้วย บัตร + + ลายลาย
นิ้วมือนิ้วมือ

SCAN 
เอกสาร

SCAN 
เอกสาร

MATCH 1:1, 
1:M ไม่ผ่าน

สพทสพท. . ตรวจสอบตรวจสอบ

ส่วนป้องกันและปราบปรามส่วนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทางทะเบียนและการทุจริตทางทะเบียนและ

บัตรฯบัตรฯ

ผู้ตรวจกรมฯ ดำเนินการผู้ตรวจกรมฯ ดำเนินการ

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชน ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชน 
((ใหม่ใหม่))

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชน ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชน 
((เดิมเดิม))

ตรวจสอบตรวจสอบ
เอกสารเอกสาร

ตรวจสอบรายการตรวจสอบรายการ
ฐานข้อมูลทะเบียนฐานข้อมูลทะเบียน

ราษฎรราษฎร

ตรวจสอบลายตรวจสอบลาย
พิมพ์นิ้วมือพิมพ์นิ้วมือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
((ปลัดอำเภอปลัดอำเภอ) ) 

ยืนยันด้วย บัตร ยืนยันด้วย บัตร + + 
PINCODEPINCODE

MATCH 1:1, 1:M MATCH 1:1, 1:M 
ผ่านผ่าน

MATCH 1:1, 1:M MATCH 1:1, 1:M 
ไม่ผ่านไม่ผ่าน

ออกออก
บัตรบัตร
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ตรวจสอบให้														ส่วนป้องกันและปราบปราม

การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน		

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง	ด�าเนินการต่อไป

การออกบตัรด้วยบตัรประจ�าตัวประชนและลายนิว้มอื			

จึงจะสามารถออกบัตรประจ�าตัวประชาชนได้

	 3.	 ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ทะเบียน		ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค/สาขาจังหวัด	

จะด�าเนินการ	Auditor	 รายการจัดท�าบัตรกรณี								

นายทะเบียนเป็นผู้ยืนยันการท�าบัตร	พร้อมทั้ง

	 	3.1		ตรวจสอบข้อมูลและภาพใบหน้า

	 	3.2	ตรวจภาพลายนิ้วมือ

	 	หากตรวจสอบพบภาพใบหน้าแตกต่าง	(กรณี

อาจจะทจุรติ)	จะด�าเนนิการติดตามการทจุรติโดยส่วน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียน									

และบัตร	และผู้ตรวจราชการกรมการปกครองต่อไป

เอกสารท่ีส่งให้ผู้ตรวจกรมฯ ดำเนินการเอกสารท่ีส่งให้ผู้ตรวจกรมฯ ดำเนินการ
ต่อต่อ

คลิกเลือกปุ่ม คลิกเลือกปุ่ม ““ติดตามทุจริตติดตามทุจริต” ” 
เพ่ือพิมพ์เอกสารติดตามทุจริต เพ่ือพิมพ์เอกสารติดตามทุจริต 
และ ส่งต่อให้ผู้ตรวจกรมฯ และ ส่งต่อให้ผู้ตรวจกรมฯ 
ดำเนินการต่อดำเนินการต่อ

ตัวอย่างเอกสารส่งตรวจสอบสันนิษฐานตัวอย่างเอกสารส่งตรวจสอบสันนิษฐาน
สวมตัวบัตรฯสวมตัวบัตรฯ

การยืนยันอนุมัติ ให้ออกบัตรได้ โดย นายการยืนยันอนุมัติ ให้ออกบัตรได้ โดย นาย
ทะเบียนทะเบียน

จะเปลี่ยนจาก จะเปลี่ยนจาก PIN PIN นายทะเบียน เป็น ยืนยันนายทะเบียน เป็น ยืนยัน
โดยการวางนิ้วโดยการวางนิ้ว

รูปการอนุมัติการออกบัตรโดย นายทะเบียนรูปการอนุมัติการออกบัตรโดย นายทะเบียน

	 1.	การตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบรายการ

ฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร	ตรวจสอบลายพมิพ์น้ิวมอื		

หากถูกต้องตรงกัน	 จะ	 scan	 ใบค�าร้องขอมีบัตร							

บป.1	ที่มี	QR-code	ปรากฏบนใบค�าร้องที่มีการ								

ลงลายมอืช่ือของพนักงานเจ้าหน้าทีก่่อนการออกบตัร		

ให้เป็นตามไปขัน้ตอนการออกบัตร	พร้อมทัง้ออกบตัร

ประจ�าตัวประชาชนให้แก่	ผู้ยื่นค�าร้อง

	 2.	การตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบรายการ

ฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร	ตรวจสอบลายพมิพ์น้ิวมอื	

หากปรากฏว่าลายพมิพ์นิว้มอืไม่ผ่าน	แต่เมือ่ได้มกีาร

ตรวจสอบทัง้หลกัฐานและพยานบุคคลสามารถพสิจูน์

ได้ว่าใช่เจ้าของรายการตัวจริง		ซึ่งในกรณีนี้จะ	scan	

ใบค�าร้องขอมีบัตร	บป.1	ที่มี	QR-code	ปรากฏบน

ใบค�าร้องทีม่กีารลงลายมอืช่ือของพนกังานเจ้าหน้าที่

ก่อนการออกบัตร		และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยืนยัน

การตรวจสอบภาพใบหน้าที่ส่วนกลาง การตรวจสอบภาพใบหน้าที่ส่วนกลาง 
((กรณีภาพใบหน้าไม่ตรงกันกรณีภาพใบหน้าไม่ตรงกัน))

ตรวจสอบภาพตรวจสอบภาพ
ใบหน้า แล้วใบหน้า แล้ว
พบว่าไม่ตรงพบว่าไม่ตรง
กันกัน

คลิกเลือกปุ่ม คลิกเลือกปุ่ม ““ติดตามทุจริตติดตามทุจริต” ” เพ่ือพิมพ์เพ่ือพิมพ์
เอกสารติดตามทุจริตเอกสารติดตามทุจริต
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เยี่ยมเยียน.......ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลนครพิษณุโลก

 นายวเิชียร  ชิดชนกนารถ ผูอ้�านวยการส�านกับริหารการทะเบยีน เป็นประธานการประชุมการบริหารจดัการงบประมาณ

ประจ�าปี 2556  โดยมี นายเปรมศกัดิ ์กรีานนท์ ผูอ้�านวยการส่วนบตัรประจ�าตวัประชาชน  นางสาวเมตตา สนิยบตุร ผูอ้�านวย

การส่วนส่งเสริมการทะเบยีนและบตัร หัวหน้ากลุม่งาน หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบวัแก้ว ส�านกับรหิารการทะเบยีน

นายบุญทรง  แทนธานี

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
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	 	เพื่อสร้างกิจกรรมท่ีเป็นเครื่องมือให้เกิดการพัฒนาระบบงาน	ส่งเสริมระบบการให้บริการและ

เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่ผู ้ปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	 และศูนย์บริหารการ													

ทะเบียนภาค	สาขาจังหวัด		

รางวัลชนะเลิศ

	 1.	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	3		สาขาจังหวัดชัยภูมิ

	 2.	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	3		จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

	 1.	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	1	สาขาจังหวัดชัยนาท

	 2.	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 2 รางวัล

	 1.	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	7	สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี

	 2.	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	7	จังหวัดนครปฐม

	 3.	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	9	สาขาจังหวัดตรัง

	 4.	ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	9	จังหวัดสงขลา



14

ถาม	 ดิฉันมีทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน	ถ้าย้ายออกไปท�าธุระ

เสร็จแล้ว	จะขอย้ายกลับเข้ามาเป็นเจ้าบ้านเหมือนเดิม

ต้องท�าอย่างไรบ้าง

ตอบ	 1.	การย้ายที่อยู่	ตามมาตรา	30	แห่งพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2534	หมายถึง	การย้ายทาง

กายภาพ	ซ่ึงต้องเกดิขึน้กอ่นการยา้ยทางทะเบยีน	กรณี

ที่บุคคลนั้นมี ช่ือในทะเบียนบ้านระบุสถานะเป็น											

“เจ้าบ้าน”	 เมื่อได้แจ้งย้ายออกจากบ้านไปแล้ว	ถือว่า

สิ้นสุดการเป็นเจ้าบ้านนับแต่วันที่ย้ายออก

	 2.	กรณีบุคคลดังกล่าว	ขอย้ายกลับเข้าบ้านเดิมที่ตน

เคยเป็นเจ้าบ้าน	 ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน

หรอืผู้ท�าหนา้ท่ีเป็นเจ้าบ้านกอ่น	จึงจะยา้ยเขา้ได้	เวน้แต่

กรณีบ้านว่าง	 และผู้ย้ายเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์											

ก็สามารถแสดงหลกัฐานสทิธคิรอบครองบ้านกส็ามารถ

ท�าหน้าที่แจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้านได้

	 3.	 กรณีในทะเบียนบ้านมีแต่บุคคลที่มีสถานะเป็น												

ผู้อาศัย	 นายทะเบียนจะเรียกผู้อาศัยท้ังหมดตาม								

หลกัฐานทะเบยีนบ้านมาบันทึกว่า	“ยนิยอมใหบุ้คคลใด

ท�าหน้าที่เจ้าบ้าน”	 เพื่อให้บุคคลน้ันท�าหน้าท่ีแจ้งการ

ย้ายเข้าต่อนายทะเบียน	

	 4.	 กรณีที่ เ จ้ า บ้านพร้อมคนในทะเบียนบ้านนั้น																

ท�าหนังสือยินยอมแจ้งนายทะเบียนให้บุคคลใน			

ทะเบียนบ้านคนใดเป็น	“เจ้าบ้าน”	ก่อนย้ายที่อยู่	เมื่อ

ขอย้ายกลับเข้าบ้านหลังเดิมก็ให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้า

และจัดท�าหนังสือพร้อมด้วยบุคคลในบ้านยินยอมให้	

เจ้าบ้านเดิมเป็นเจ้าบ้านได้

ถาม	 ถ้าพ่อแม่เปลี่ยนช่ือ	ลูกต้องไปแจ้งว่าพ่อแม่เปลี่ยนช่ือ							

หรือไม่

ตอบ	 1.	 กรณีรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของบุตรที่								

ครบถ้วน	ถูกต้องขณะจัดท�าเอกสารในสูติบัตร	มรณบัตร	

ทะเบียนคนเกิด	หรือทะเบียนคนตาย	 ซ่ึงเป็นรายการ								

ขอ้เทจ็จรงิขณะทีเ่ด็กนัน้เกดิ	หากบดิามารดามกีารเปลีย่น

ชื่อตัวภายหลังการจัดท�าเอกสารดังกล่าวแล้ว	ไม่สามารถ

ขอแก้ไขรายการในเอกสารดังกล่าวข้างต้น	 และไม่มี

บทบัญญัติของกฎหมายที่ก�าหนดให้บุตรต้องแจ้งการ

เปลี่ยนช่ือบิดามารดาในเอกสารการทะเบียนราษฎร										

ของตน	เว้นแต่บตุรจะมคีวามประสงค์ขอแกไ้ขรายการบดิา

	 มารดาในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง	ก็สามารถ

ท�าได้	โดยยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียน	ณ	ส�านักทะเบียนที่

ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง	แล้วแต่

กรณี	พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของบิดามารดาแสดง

ให้นายทะเบียนพิจารณาตามระเบียบส�านักทะเบียนกลาง

วา่ด้วยการจดัท�าทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.2535	ขอ้	115	และ

ข้อ	116	ได้

	 2.	 ส�าหรับกรณีเอกสารการทะเบียนราษฎรมีรายการ											

ไม่ครบถ้วน	 หรือไม่ถูกต้อง	 อันเนื่องจากการคัดลอก

รายการผิดพลาด	หรอืลงรายการผิดทีเ่กดิจากความส�าคัญ

ผิดในขอ้เทจ็จรงิของผู้แจง้	ซ่ึงความผิดพลาดทีม่ไิด้เกดิจาก

การทุจริต	 หรือเป็นกรณีที่เอกสารการทะเบียนราษฎร									

มีรายการไม่ถูกต้อง	 อันเนื่องมาจากการแจ้งข้อความหรือ

รายการอันเป็นเท็จ	หรือมีเจตนาทุจริต	 ให้ถือปฏิบัติตาม

หนังสือส�านักทะเบียนกลาง	 ที่	 มท	 0309.1/ว	 24														

ลงวันที่	22	กันยายน	2546
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ถาม	 การบนัทกึเปรยีบเทียบคดีความผิดเก่ียวกบัการทะเบยีน

ราษฎร	ผู้ช่วยนายทะเบยีนอ�าเภอสามารถลงชื่อในสมดุ

บนัทกึเปน็ผู้มอี�านาจเปรยีบเทียบปรบัแทนนายทะเบยีน

อ�าเภอได้หรือไม่

ตอบ			1.	 ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 ต้องการให้อ�านาจ						

การเปรียบเทียบปรับเป็นอ�านาจเฉพาะตัวของนาย

ทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น	 ดังนั้น														

ผู้ช่วยนายทะเบียนอ�าเภอจึงไม่มีอ�านาจเปรียบเทียบ

	 2.	 หากผู้ ช่วยนายทะเบียนอ�าเภอ	 จะมีอ� านาจ													

เปรียบเทียบปรับตามมาตรา	51	แห่งพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร	 พ.ศ.2534	 แก้ไขเพิ่มเติม													

(ฉบับที่	 2)	พ.ศ.2551	 ต้องให้นายทะเบียนอ�าเภอ						

มอบอ�านาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนอ�าเภอ									

โดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา	8/2	วรรคหา้	แห่งพระราช

บัญญัติฉบับเดียวกัน

ถาม	 ตอนนี้คุณยายอายุ	72	ปี	ไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน

มาต้ังแต่เกิด	 คุณยายเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ	อ�าเภอ

กันทรลกัษณ์	ออกจากบา้นมาต้ังแต่เด็ก	ๆ 	กเ็ลยไมเ่คย

ไปแจ้งท�าบัตรประชาชน	อยากทราบว่าท�าอย่างไรได้						

บ้างคะ

ตอบ	 ในกรณีนี้	ขอเรียนให้ทราบเป็น	2	กรณี	

 กรณีที่หนึ่ง	 คุณยายไม่มี ช่ือและรายการบุคคลใน

ทะเบียนบ้าน	 หากประสงค์จะขอมีบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	ต้องน�าหลักฐานเอกสารหรือพยานบุคคลไป

แสดงเพื่อขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน								

ทีต่นมภูีมลิ�าเนาปัจจบัุน	ใหน้ายทะเบยีนเหน็วา่หลกัฐาน

เอกสารหรือพยานบุคคลน่าเชื่อถือ	 ผู้ยื่นค�าร้องเป็น

บุคคลสัญชาติไทยจริง	 เมื่อได้รับการเพิ่ม ช่ือใน						

ทะเบียนบ้านแล้ว	จึงขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชนได้

 กรณีที่สอง 	 คุณยายมีชื่อในทะเบียนบ้าน	 (ท.ร.14)			

แล้วก็สามารถน�าหลักฐานเอกสารและพยานบุคคลไป

แสดงต่อพนกังานเจา้หนา้ที	่	เพื่อยนืยนัรบัรองตัวบคุคล								

น่าเช่ือถือว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 และเป็นบุคคล										

คนเดียวกับบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน	จึงยื่นค�าขอมี

บัตรประจ�าตัวประชาชนได ้

ถาม	 สูติบัตรหาย	สามารถคัดใหม่ได้หรือไม่

ตอบ	 การขอคัดและรับรองส�าเนาสูติบัตรที่สูญหายนั้น													

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถขอให้นายทะเบียน	 คัดและ

รับรองส�าเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรได้ที่ส�านัก

ทะเบียนที่เก็บรักษาเอกสารทะเบียนราษฎร	 ซ่ึงเป็น										

ต้นฉบับ	 และส�านักทะเบียนแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้												

ในวันและเวลาราชการ




