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	 	 ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีนได้ตระหนกัถงึควำมจ�ำเป็นและควำมส�ำคัญ

ของกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชำชน	

ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องและรักษำสิทธิประโยชน์ของประชำชนคนไทยอย่ำงทั่วถึง

และเกิดควำมมั่นคงต่อประเทศชำติ	 จึงได้มีกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรให้บริกำร										

และพิจำรณำหำแนวทำงสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรแก่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ												

ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นท่ัวประเทศอย่ำงต่อเนื่อง	 เช่น	กำรปรับรูปแบบกำรจัดท�ำ

โครงกำรคัดเลือกส�ำนักทะเบียนดีเด่น	เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำน	พัฒนำบุคลำกร	

และจัดหำวัสดุอุปกรณ์	 เครื่องมือต่ำง	 ๆ	สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน	กำรลงนำม									

ควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำง	ๆ 	ปัจจบุนัมจี�ำนวนทัง้สิน้	124	หน่วยงำน	โดยบำงหน่วยงำนได้มกีำรร่วมกนัพฒันำ

ระบบฐำนข้อมูลจนมีควำมก้ำวหน้ำไปมำกยิ่งขึ้น	 เช่น	 กรมสรรพำกร	 ส�ำนักงำนประกันสังคม	 กรมบังคับคดี															

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	กรมกำรขนส่งทำงบอก	และกรมที่ดิน	 เป็นต้น	และกำรด�ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อม									

ในกำรพัฒนำระบบเลือกต้ังกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังซ่ึงได้มีกำรพบปะหำรือในเบื้องต้นแล้ว																						

ฐำนข้อมลูทะเบยีนกลำงของกรมกำรปกครองนอกจำกจะอ�ำนวยควำมสะดวก	รวดเรว็ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร

แล้ว	ยงัสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรลดจ�ำนวนเอกสำรทีจั่ดเกบ็ด้วยกำรถ่ำยส�ำเนำ	กำรเขยีนค�ำร้อง	ซ่ึงในสภำวะกำรณ์ปัจจบุนั

สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในหลำกหลำยมิติที่มีผลกระทบต่อสิทธิและกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ			

จึงต้องร่วมมือ	สนับสนุน	ส่งเสริม	และก�ำกับดูแลให้เป็นเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนอย่ำงสมบูรณ์

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร
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BIKE FOR DAD 
ปั่นเพื่อพ่อ

	 นบัต้ังแต่พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิล

อดุลยเดชเสด็จขึ้นครองรำชสมบั ติ เป ็นประมุข																	

แห่งประเทศไทยเป็นต้นมำ	พระองค์ได้ทรงประกอบ	

พระรำชกรณียกิจในด้ำนต่ำง	 ๆ	 อันเป็นประโยชน์แก่									

ชำวไทยตลอดพระชนมำยุของพระองค์	 โดยพระรำช

กรณียกิ จที่ ส� ำ คัญของพระองค ์ 	 คือ	 กำร เสด็จ

พระรำชด�ำเนินเยือนประชำชนในท้องถิ่นต ่ำง	 ๆ														

ของประเทศ	ดังใน	ปฐมพระบรมรำชโองกำรในระหว่ำง							

พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 เมื่อวันที่	 ๕	 พฤษภำคม						

พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ว ่ำ	 เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม															

เพื่ อประ โยชน ์ สุ ขแก ่ มหำชนชำวสยำม 	 ในป 	ี																					

พ.ศ.	๒๕๓๙		จำกกำรที่พระองค์ทรงงำนเพื่อประชำชน

อย่ำงหนักจึงได้มีกำรลงนำมโดยประชำชนชำวไทย							

เพื่อถวำยสมัญญำนำมให้ทรงเป็น	“มหำรำช”

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 “เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญำที่พระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชด�ำริช้ีแนะ

แนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตแก ่พสกนิกรชำวไทยมำ													

โดยตลอดนำนกว่ำ	๒๕	ปี	 ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตกำรณ์

ทำงเศรษฐกิจ	และเมื่อภำยหลังได้ทรงเน้นย�้ำแนวทำง

กำรแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น	 และสำมำรถด�ำรงอยู ่ได้							

อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์และ

ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	

 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วย

คุณสมบัติ ดังนี้ 

	 ๑.	ควำมพอประมำณ	 คือ	ควำมพอดีที่ไม่น้อย					

เกินไปและไม่มำกเกินไป	โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	

	 ๒.	ควำมมเีหตุผล	คือ	กำรตัดสนิใจเกีย่วกบัระดับ

ควำมพอเพียงนั้น	 จะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล	 โดย

พจิำรณำจำกเหตุปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนค�ำนงึถงึผล

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำนั้นๆ	อย่ำงรอบคอบ	

	 ๓.	 ภูมิคุ้มกัน	 คือ	กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผล	

กระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ	 ท่ีจะเกิดขึ้น							

โดยค�ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ												

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต

 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด�าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ 

 ดังนี้ 

 ๑.	 เงื่อนไขควำมรู้	ประกอบด้วย	ควำมรอบรู้เกี่ยวกับ

วิชำกำรต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องรอบด้ำน	ควำมรอบคอบที่จะ

น�ำควำมรู ้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เช่ือมโยงกันเพื่อ

ประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติ	

	 ๒.	เง่ือนไขคุณธรรม	ทีจ่ะต้องเสรมิสร้ำง	ประกอบ

ด้วย	มคีวำมตระหนกัใน	คุณธรรม	มคีวำมซ่ือสตัย์สจุรติ

และมีควำมอดทน	มีควำมเพียร	 ใช้สติปัญญำในกำร

ด�ำเนินชีวิต
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	 นำยช�ำนำญวิทย์	เตรัตน์	รองอธิบดีกรมกำรปกครอง	และ	นำยมีศักดิ์	ภักดีคง	รองอธิบดีกรมประมง	ร่วมลงนำมใน

บนัทกึข้อตกลงว่ำด้วยกำรขอใช้ประโยชน์ข้อมลูทะเบยีนประวติัรำษฎรจำกฐำนข้อมลูทะเบยีนกลำงด้วยระบบคอมพวิเตอร์

และกำรขอใช้โปรแกรมส�ำหรับอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประจ�ำตัวประชำชน	 โดยมีนำยวิเชียร	 ชิดชนกนำรถ	 ผู้อ�ำนวยกำร											

ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	นำยสัญชัย	 เตชนิมิตวัช	ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบริหำรและพัฒนำเทคโนโลยีกำรทะเบียน	ร่วมในพิธี													

เมื่อวันพุธที่	2	ธันวำคม	2558	ณ	ห้องประชุมพะยูน	ชั้น	7	อำคำรจุฬำภรณ์	กรมประมง	



5

	 นำยวิเชียร	 ชิดชนกนำรถ	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	นำยสุชำติ	 ธำนีรัตน์	 นักวิชำกำร

คอมพวิเตอร์	ช�ำนำญกำรพเิศษ	ประชุมคณะอนุกรรมกำรขบัเคลือ่นกำรปรบัปรงุกำรบรหิำรภำครฐั	ครัง้ที	่1/2558	

ณ	ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.	ชั้น	5	

	 นำยวีนัส	สีสุข	 ผู้อ�ำนวยกำรส่วนกำรทะเบียนรำษฎร	 	นำยสัญชัย	 เตชนิมิตวัช	 ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบริหำร

และพัฒนำเทคโนโลยีกำรทะเบียน	ร่วมประชุมกับผู้แทนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง	 ในกำรหำรือ

เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำระบบกำรเลือกต้ัง	ณ	ห้องประชุมบัวแก้ว	 ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน											

คลองเก้ำ	ปทุมธำนี
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	 นำย	ก.	 และ	นำงสำว	ข.	บุคคลสัญชำติพม่ำ	

ร้องขอต่อศำลให้สั่งให้นำยอ�ำเภอในฐำนะนำยทะเบียน

ครอบครัวจดทะเบียนสมรสให ้แก ่ตนเองทั้งสอง														

ซ่ึงทัง้สองได้อยูก่นิกนัเป็นสำมภีรยิำกนัต้ังแต่	พ.ศ.2500	

และมบีตุรด้วยกนั	5	คน		ได้ยืน่ค�ำร้องต่อนำยอ�ำเภอ	ส.								

ในฐำนะนำยทะเบียนเพื่ อขอจดทะเบียนสมรส																

แต่นำยทะเบียนไม่ด�ำเนินกำรให้	จึงขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้

นำยทะเบียนอ�ำเภอ	ส.จดทะเบียนสมรสให้ตนทั้งสอง

	 กำรที่ผู ้ร ้องท้ังสองซ่ึงเป็นบุคคลสัญชำติพม่ำ	

ร้องขอต่อศำลให้สั่งนำยอ�ำเภอในฐำนะนำยทะเบียน

ครอบครัวจดทะเบียนสมรสให้แก่ผู้ร้องท้ังสองนั้น	 แม้

ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรขัดกันแห่งกฎหมำย	

พทุธศักรำช	2481	มำตรำ	10	และมำตรำ	19	จะบญัญัติ

ว่ำควำมสำมำรถของบคุคลและเง่ือนไขแห่งกำรสมรสให้

เป็นไปตำมกฎหมำยสญัชำติของบคุคลนัน้	ๆ 	กต็ำม		ซ่ึง

ในกรณีนีม้ผู้ีคัดค้ำนว่ำ	ผู้ร้องท้ังสองเป็นคนสญัชำติพม่ำ	

ควำมสำมำรถและเง่ือนไขกำรสมรสต้องเป็นไปตำม

กฎหมำยสญัชำติของผู้ร้องคือสญัชำติพม่ำ	เมือ่ผู้ร้องไม่

แสดงให้ทรำบจึงไม่อำจจดทะเบียนสมรสให้ได้	 ขอให้

ศำลยกค�ำร้อง

	 ซ่ึงศำลกฎกำวินิจฉัยว่ำ	 กำรที่	 นำย	 ก.	 และ

นำงสำว	ข.	 เป็นบุคคลสัญชำติพม่ำร้องขอต่อศำลให้	

นำยอ�ำเภอ	ส.	จดทะเบียนสมรสให้นั้น	นำย	ก.	และ

นำงสำว	ข.ย่อมมีหน้ำทีพ่ิสจูน์ว่ำตนมีควำมสำมำรถและ

เง่ือนไขแห่งกำรสมรสครบถ้วนตำมกฎหมำยของ

ประเทศพม่ำ	ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรขัดกันแห่ง

กฎหมำย	 พุทธศักรำช	 2481	 นั้น	 เห็นว่ำ	 แม้ตำม

กฎหมำยดังกล่ำวมำตรำ	10	และมำตรำ	19	จะบัญญัติ

ว่ำควำมสำมำรถของบคุคลและเง่ือนไขแห่งกำรสมรสให้

เป็นไปตำมกฎหมำยสัญชำติของบุคคลนั้น	 ๆ	 ก็ตำม							

แต่ตำมกฎหมำยดังกล่ำว	มำตรำ	8	บัญญัติว่ำ	“ในกรณี

ที่จะต้องใช้กฎหมำยต่ำงประเทศบังคับ	ถ้ำมิได้พิสูจน์

กฎหมำยนั้นให้เป็นที่พอใจแก่ศำลให้ใช้กฎหมำยภำยใน

ประเทศสยำม”	นำย	ก.	และนำงสำว	ข.จึงหำมีหน้ำที่

พิสูจน์ถึงควำมสำมำรถและเง่ือนไขดังกล่ำวแต่เพียง	

ฝ่ำยเดียว	และเมื่อไม่มีฝ่ำยใดน�ำสืบว่ำตำมกฎหมำย

สัญชำติของผู้ร ้องคือประเทศพม่ำ	 ต้องบังคับตำม

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	ดังนัน้เมือ่ปรำกฎว่ำ

ผู้ร้องทั้งสองมีเง่ือนไขที่จะท�ำกำรสมรสได้ครบถ้วนตำม

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แล้วก็ไม่ชอบที่จะ

ปฏิเสธกำรจดทะเบียนสมรส

                               ขอขอบคุณภาพจากน้องปลัดอ�าเภอ
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	 นำยสุดหล่อ	และ	นำงสำวงดงำม	 ได้ศึกษำดูใจ

กนัจนเป็นทีแ่นใ่จว่ำจะใช้ชวีติรว่มกนั	จงึได้ตกลงปลงใจ

เป็นสำมีภริยำที่จดทะเบียนสมรสกันตำมกฎหมำย								

ใช้ชีวิตและท�ำมำหำกินด้วยควำมสุจริตเรื่อยมำ	และอยู่

กินกันจนมีบุตรจ�ำนวน	3	คน	ต่อมำเมื่อวันที่	5	เดือน	

มกรำคม	นำยสดุหล่อ	และนำงงดงำม	ไม่สำมำรถใช้ชีวิต

ร่วมกันได้จึงได้ตกลงหย่ำกันด้วยควำมสมัครใจโดยท�ำ

เป็นหนังสือมีพยำน	2	คนซ่ึงเป็นเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง

ลงช่ือในหนงัสอืหย่ำ	หลงัจำกนัน้จงึมอบหนงัสอืให้แต่ละ

ฝ่ำยน�ำไปจดทะเบียนหย่ำ	ณ	ที่ว่ำกำรอ�ำเภอได้

	 นำยสุดหล่อ	 ไม่น�ำหนังสือหย่ำได้ไปจดทะเบียน

หย่ำที่ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ	ท�ำให้นำงงดงำมยื่นฟ้องต่อ

ศำล	เพือ่ให้ศำลบงัคับให้นำยสดุหล่อไปจดทะเบยีนหย่ำ	

ซึ่งในกรณีนี้	นำยสุดหล่อให้กำรว่ำ	ไม่ได้ท�ำหนังสือหย่ำ

ด้วยควำมสมัครใจ	เมื่อท�ำหนังสือหย่ำแล้ว	ตนเองและ

นำงงดงำมได้คืนดีกัน	อยู่กินกันฉันท์สำมีภริยำ	หนังสือ

หย่ำระงับไปแล้ว	ขอให้ยกฟ้อง

	 ศำลช้ันต้นเหน็ว่ำ	นำยสดุหล่อท�ำหนงัสอืหย่ำด้วย

ควำมสมคัรใจ	และนำงงดงำมกม็ไิด้คืนดีและอยูก่นิด้วย

กันอีกกับนำยสุดหล่อตำมที่นำยสุดหล่อกล่ำวอ้ำง		

หนังสือหย่ำยังมิได้ระงับไป	พิพำกษำให้นำยสุดหล่อไป

จดทะเบียนหย่ำ	 ถ้ำนำยสุดหล่อไม่ไป	 ให้ถือเอำ														

ค�ำพิพำกษำของศำลนี้แทนกำรแสดงเจตนำ
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พิธีสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์
สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ

	 	 พลเอกอนุพงศ์	 เผ่ำจินดำ	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	 เป็นประธำนในพิธีสักกำระ													

พระบรมรำชำนุเสำวรีย์สมเด็จกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ	ณ	กระทรวงมหำดไทย	 เนื่องในสถำปนำกระทรวง

มหำดไทย	1	ธันวำคม	พร้อมคณะผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงมหำดไทย
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	 	 นำยกฤษฎำ	บุญรำช	ปลัดกระทรวงมหำดไทย	ได้เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัลประกำศเกียรติคุณ

โครงกำรคัดเลอืกส�ำนกัทะเบยีนดีเด่น	ประจ�ำปี	2558	โดยม	ีร.ต.ท.อำทติย์	บุญญะโสภัต	อธบิดีกรมกำรปกครอง	

เป็นผู้กล่ำวรำยงำน	ณ	ห้องประชุมกระทรวงมหำดไทย
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นายสุนทร  มหาวงศนันท์

นายอ�าเภอเมืองน่าน

รางวัลชนะเลิศ ประเภทส�านักทะเบียนอ�าเภอ จ�านวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป

	 ศักยภำพของอ�ำเภอเมืองน่ำนหรืออ�ำเภอเมืองในทุกจังหวัดจะเป็นอ�ำเภอที่มีขนำดใหญ่	มีประชำกรจ�ำนวนมำก	และเป็นอ�ำเภอ

ทีม่คีวำมส�ำคญัทำงด้ำนเศรษฐกจิ	กำรพฒันำอ�ำเภอจงึต้องพัฒนำงำนใหม้ีควำมทนัสมัย	ทนัยคุ	ทนัเหตกุำรณ์	เปิดมุมมองใหมเ่ท่ำเทยีม

ภำคเอกชนทั้งในด้ำนกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนต่ำง	ๆ	น�ำมำสู่กำรบริกำร	 ให้สอดคล้องกับข้อจ�ำกัดของอ�ำเภอคือบุคลำกรน้อย

นั่นคือกำรให้บริกำรด้ำนกำรทะเบียนรำษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชำชนท่ีต้องปรับรูปแบบกำรให้บริกำร	 โดยจัดเคำน์เตอร์ให้บริกำร

สืบค้นข้อมูลด้ำนกำรทะเบียนด้วย	 Internet	และจัดเคำน์เตอร์ส�ำหรับเขียนค�ำร้องพร้อมตัวอยำ่งกำรกรอกข้อมูล	และปรับเครื่องกด

บัตรคิวให้มีช่องทำงเลือกกำรรับบริกำรเป็น	2	รำยกำร	คือ	งำนทะเบียน	และงำนบัตรประจ�ำตัวประชำชน	และปรับเคำน์เตอร์ให้บริกำร

เพียง	2	ช่องเพื่อให้มีควำมกระชับและสอดคล้องกับเครื่องกดบัตรคิว		ประกอบด้วย	งำนทะเบียน	1	ช่อง(เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร	3	คน)	

และงำนบัตรประจ�ำตัวประชำชน	1	ช่อง	(เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร	2	คน)	เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ที่เข้ำมำขอรับบริกำรจะรู้เพียง	“มำท�ำ

บตัรฯ	มำท�ำทะเบยีนบ้ำน”	ในกำรนีไ้ด้จัดปลดัอ�ำเภอคอยให้ค�ำแนะน�ำหรอืตรวจสอบรำยละเอียดหรอืกรณียำกๆทีม่คีวำมซับซ้อนทีต้่อง

พจิำรณำหลำยๆด้ำน	ซ่ึงกรณีต่ำงๆเหล่ำนีม้โีอกำสทีจ่ะมกีำรปกปิดข้อเทจ็จรงิเพือ่ทีจ่ะได้รบัสทิธต่ิำงๆ	ได้	กระบวนงำนกำรให้บรกิำรทีไ่ด้

มกีำรปรบัเปลีย่นต่ำงๆน้ีท�ำให้กำรให้บรกิำรของส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอเมอืงน่ำนไหลลืน่	ไม่ติดขดั	รวดเรว็	สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

ของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที
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	 กำรท�ำงำนในพืน้ท่ีอ�ำเภอเสรมิงำมจะยดึนโยบำยของกรมกำรปกครองเป็นหลกัให้เป็นไปในทศิทำงเดียวกนั	ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอ

เสริมงำมมีควำมได้เปรียบในจ�ำนวนประชำกรที่ไม่มำกสำมำรถบริหำรงำนได้ง่ำย	และกำรต่อยอดกำรบริหำรจำกผู้บังคับบัญชำในอดีตที่

มีกำรวำงรำกฐำนและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมกับสภำพพื้นท่ี	 รวมท้ังยกมำตรฐำนของอ�ำเภอเสริมงำมให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

และโดดเด่น	และสำนต่อกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมสะดวกและเป็นระเบียบอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เช่น	

กิจกรรม	big	cleaning	day	ท�ำให้เอกสำรด้ำนกำรทะเบียนของส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเสริมงำมมีควำมเป็นระเบียบ	ชัดเจน	และสืบค้น

ได้ง่ำยเป็นปัจจุบันเสมอ	ส�ำหรับกำรให้บริกำรในอนำคตเพื่อรักษำมำตรฐำนของส�ำนักทะเบียนดีเด่น	 คือ	กำรรักษำควำมสะอำด															

ควำมสวยงำม	สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกให้ใช้กำรได้ตลอดเวลำ	และผลติสือ่ต่ำงๆ	เพือ่สือ่สำรท�ำควำมเข้ำใจให้ควำมรูร้ะหว่ำงส�ำนกัทะเบยีน

อ�ำเภอเสริมงำมกับประชำชนให้ใกล้ชิดกัน	 เช่น	 facebook	 	webpage	 line	 เพื่อรับฟังปัญหำ	ข้อเสนอแนะ	ค�ำติชมจำกประชำชน									

เพื่อกำรพัฒนำงำนและประชำสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

นายสานิตย์  จันทรนิยม

นายอ�าเภอเสริมงาม

นายเอกศักดิ์ บุญพา  

บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน
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นายทรงฤทธิ์  แก้วสุทธิ

นายอ�าเภอเมืองแพร่

 “ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเมืองแพร่	 ให้บริกำรงำนท้ังหมดท่ีอยู่ในอ�ำนำจหน้ำท่ี	และพยำยำมแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนทุกคน”	

ซ่ึงนำยอ�ำเภอเมืองแพร่ได้กล่ำวถึงกำรให้บริกำรของส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ	 กำรท่ีประชำชนเดินทำงมำท่ีส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอนั้นเพื่อ

ต้องกำรควำมช่วยเหลอืในด้ำนกำรทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนเพือ่ให้ได้รบัสทิธหิรอืสิง่ทีต่นพงึมพีงึได้ตำมกฎหมำย	ประชำชน

ทีติ่ดต่อขอรบับรกิำรนัน้มคีวำมยำกง่ำยต่ำงกนั	แต่ส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอเมอืงแพร่พยำยำมแก้ไขปัญหำให้	ปัญหำทกุอย่ำงมทีำงออกเสมอ	

กำรท�ำงำนเป็นทีมที่เข้มแข็งมีน�้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นแรงผลักดันให้กำรท�ำงำนมีควำมรำบลื่น	ท�ำให้บุคลำกรของส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ

เมอืงแพร่	คือ	นำงกัลยำ	วนัมหำใจ	เจ้ำพนกังำนปกครอง	ช�ำนำญกำร	ได้รบักำรคัดเลอืกให้เป็นบคุลำกรดีเด่นระดับจังหวัด	ซ่ึงมแีนวทำง

ในกำรให้บริกำรคือ	“เรำเป็นปลัดอ�ำเภอและปลัดทะเบียนที่จะต้องบริหำรจัดกำรเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับผิดชอบทั้ง	2	หน้ำที่	โดย

กำรแบ่งช่วงเวลำกำรท�ำงำนช่วงเช้ำและช่วงเย็นนอกเวลำรำชกำรในกำรออกพื้นท่ีในหน้ำท่ีปลัดอ�ำเภอผู้รับผิดชอบประจ�ำต�ำบลและจะ

น�ำงำนทะเบียนไปพูดคุยสอดแทรกด้วย	ท�ำให้รู้จักคน	รู้จักพื้นที่	เวลำให้บริกำรหรือกำรตรวจสอบพยำนบุคคลต่ำง	ๆ	สำมำรถพิจำรณำ

ได้ว่ำเป็นบุคคลในพื้นที่หรือต่ำงพื้นที่	 	 ซ่ึงช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรประชำชนเรำต้องพบปะพูดคุยกับประชำชนก่อนเป็นอันดับ

แรก	กำรพูดคุยจะช่วยลดควำมกดดัน	และท�ำควำมรู้จัก	กำรสังเกตจำกกำรพูดคุย	กำรใส่ใจประชำชนก่อนกำรให้บริกำรเป็นสิ่งส�ำคัญ

เพื่อสื่อสำรและสร้ำงไมตรีทั้งสองฝ่ำย		ปลัดช่วยรำษฎร	รำษฎรช่วยเรำ”
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ปู่กับหลาน

 ปู่  : ไอ้หนูหลบไปเร็ว!!!!  

           ครูเขามาตามที่บ้าน เพราะคิดว่าเอ็งโดดเรียน

 หลาน  : ปู่นั่นแหละไปหลบ  หนูโทรไปบอกครูว่าปู่ตาย

	 เป็นโครงกำรดีๆ	ทีร่ฐับำลมุง่หวงัให้ประชำชนได้เรยีกรูว่้ำจะอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อย่ำงไร	และจะร่วมมอืกับรฐับำล

เพื่อแก้ไขปัญหำร่วมกันอย่ำงไร	เพื่อให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน	และประชำชนทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตำ	ช่วยกัน

สอดส้อง	 ท�ำงำนร ่วมกับรัฐบำลช่วยกันแจ ้งเบำะแสต่ำง	 ๆ	 ผ ่ำนช ่องทำงของรัฐบำล	 เพื่อช ่วยกันยับยั้ง																																									

ขจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไปจำกประเทศไทย	และที่ส�ำคัญหน่วยงำนภำครัฐต้องถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับประชำชนทุกมิติ

ในทุกระดับ	ท�ำให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลให้ได้มำกที่สุด	และรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงในชุดเดียวกัน

	 GovChannel	 	จะประกอบไปด้วยช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรของภำครัฐด้วย	“คอมพิวเตอร์”	ภำยใต้ช่ือ	

www.GovChannel.go.th		และจะมทีำงเช่ือมไปสูเ่วบ็ไซต์อ่ืน	เช่น	www.Info.go.th	ศูนย์รวมข้อมลูเพือ่ติดต่อรำชกำร	

พฒันำขึน้เพือ่รวบรวมข้อมลูรำยละเอียดต่ำง	ๆ 	ทีม่อียูใ่นคู่มอืประชำชนของทกุๆ	หน่วยงำน	ภำยใต้	พ.ร.บ.อ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร	พ.ศ.2558	ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยละเอียดและผ่ำนมำตรฐำนของ

ส�ำนักงำน	ก.พ.ร.แล้ว	18,806	คู่มือ	

	 ส�ำหรับประชำชนที่สะดวกเข้ำถึงบริกำรภำครัฐด้วยอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่	 เช่น	Smart	Phone		หรือ	Tablet		

ผ่ำนทำง	Application	ชื่อ	GAC	ซึ่งเป็นศูนย์รวม	Application	ภำครัฐไว้ที่เดียว	สำมำรถดำวน์โหลด	GAC	ไปใช้งำน

ได้ทั้งในระบบ	IOS	และ	Android

GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน
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ถาม	 นำงต๊ิก	 ได้รับกำรส�ำรวจแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติ

พม่ำ	 เมื่อปี	พ.ศ.2547	มีหลักฐำน	ท.ร.38/1		

เลขประจ�ำตัวประชำชนขึ้นต้นด้วยเลข	 00												

แต่ไมไ่ด้อนญุำตท�ำงำน	นำงต๊ิกมสีำมเีปน็คนพมำ่

หลบหนีเข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยต้ังแต่ปี										

พ.ศ.2540	แต่ไมไ่ด้รบักำรส�ำรวจจำกรำชกำรไทย

มี บุ ต ร ด้ วยกั น ช่ื อ เ ด็ กช ำยหม่ อ ง 	 เ กิ ดที่ 																			

โรงพยำบำลระนองเมื่อวันที่	23	สิงหำคม	2551	

กรณีนี้จะแจ้งกำรเกิดและขอสูติบัตรให้กับ							

เด็กชำยหมอ่งได้หรอืไม	่และเด็กจะได้สญัชำติใด

ตอบ	 	ปจัจบัุนต้องถอืว่ำนำงต๊ิก	มสีถำนะเปน็คนต่ำงด้ำว

ทีเ่ขำ้มำอำศัยในประเทศไทยโดยไมไ่ด้รบัอนญุำต

	 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง	 เช่นเดียวกับ

สำมี	ทั้งนี้เนื่องจำกกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวหลบหนี

เข้ำเมืองสัญชำติพม่ำ	ลำว	และกัมพูชำ	รัฐบำล

ได้ผ่อนผันใหอ้ำศัยอยูไ่ด้เพยีงครำวละ	1	ป	ีโดย

ต้องไปรำยงำนตัวต่อนำยทะเบียนและต้องขอ

อนุญำตท�ำงำน	 ซ่ึงนำงต๊ิก	 ไม่ได้ปฏิบัติตำม

เงื่อนไขดังกล่ำว	อย่ำงไรก็ตำม	ส�ำหรับกรณีของ

เด็กชำยหมอ่งซ่ึงเปน็บตุรของนำงต๊ิกสำมำรถแจ้ง

กำรเกิดและได้รับสูติบัตรได้ตำมพระรำชบัญญัติ

กำรทะเบียนรำษฎร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551	โดย

เอกสำรฉบับแรกที่จะได้รับได้แก่	หนังสือรับรอง

กำรเกิด	ท.ร.1/1	ที่โรงพยำบำลระนองต้องออก

ให้ตำมมำตรำ	 23	 แห่งพระรำชบัญญัติกำร

ทะเบียนรำษฎร	 พ.ศ.2534	 ส่วนเอกสำร												

ฉบับที่	 2	 ได้แก่	สูติบัตรซึ่งนำยทะเบียนจะต้อง

รับแจ้งกำรเกิดได้รับ	 ได้แก่	 หนังสือรับรอง							

กำรเกิด	ท.ร.1/1	ที่โรงพยำบำลระนองต้องออก

ให้ตำมมำตรำ	 23	 แห่งพระรำชบัญญัติกำร

ทะเบียนรำษฎร	พ.ศ.2534	ส่วนเอกสำรฉบับที่	

2	 ได้แก่	สูติบัตรซ่ึงนำยทะเบียนจะต้องรับแจ้ง

กำรเกดิและออกสติูบตัรใหก้บัเด็กทกุคนทีเ่กดิใน

ประเทศไทย	และเนื่องจำกเด็กชำยหม่องเป็น

บุตรของคนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง	 ซ่ึงตำม

มำตรำ	 7	ทวิ	 วรรคสำม	แห่งพระรำชบัญญัติ

สัญชำติ	พ.ศ.2508	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 4)	

พ.ศ.2551	 ถือว่ ำ เป็น ผู้ที่ เข้ ำมำอำศัยใน

ประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย

จนกว่ำจะมกีฎกระทรวงก�ำหนดสถำนะกำรอำศัย

อยู่ในประเทศไทยเป็นอย่ำงอื่น		ดังนั้น	กำรออก

สติูบตัรใหก้บัเด็กชำยหมอ่ง	นำยทะเบยีนจึงต้อง

ออกสูติบัตรตำมแบบ	 ท.ร.031	 ก�ำหนดเลข

ประจ�ำตัวประชำชน	13	หลัก	ขึ้นต้นด้วยเลข	0	

และเพิ่ม ช่ือในทะเบียนประวั ติ	 ท.ร.38	 ก												

(พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร	พ.ศ.2534	

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551	มำตรำ	18	

และมำตรำ	20	และหนังสือส�ำนักทะเบียนกลำง	

ที่	 มท	 0309.1/ว	 8	ลงวันที่	 17	 กุมภำพันธ์	

2552)
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ถาม	 นำยเฮง	 เช่ำบ้ำนของนำยยูร	อยู่อำศัยโดยไม่มี

สญัญำเช่ำ	ต่อมำนำยเฮงต้องกำรแจง้ยำ้ยชื่อของ

ตนมำเข้ำในทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่เช่ำอยู่ 										

เพื่อจะได้ขอท�ำบัตรประกันสุขภำพ	แต่นำยยูร				

ไม่ยินยอม	กรณีนี้จะด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ตอบ	 	กำรที่เจ้ำบ้ำนไม่ยอมแจ้งย้ำยเข้ำให้ผู้ประสงค์จะ

ยำ้ยเขำ้ตำมกฎหมำยนัน้	อำจเนื่องมำจำกมคีวำม

	 เข้ำใจผิดในควำมหมำยของกำรมีชื่อในทะเบียน

บ้ำนในฐำนะเจ้ำบ้ำนว่ำผู้ที่ย้ำยเข้ำจะมีกรรมสิทธิ์

ในบ้ำนนั้นแทนตน	 เช่น	กรณีของผู้เช่ำบ้ำนเพื่อ

อยูอ่ำศัย	ซ่ึงผู้ใหเ้ช่ำจะไมย่อมใหผู้้เช่ำยำ้ยเขำ้มำ

มีชื่ออยู่ในบ้ำนเพรำะกลัวจะมีปัญหำในภำยหลัง	

หำกมีกรณีดังกล่ำวเกิดขึ้นนำยทะเบียนต้องถือ

ปฏิบัติต่อไปนี้

	 	1.	 รณรงค์สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่และ

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร	รวมถึงกำรตรวจสอบ

ให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย	 โดยเฉพำะผู้มี

บำ้นใหเ้ช่ำ	เจ้ำของหอพกั	เปน็ต้น	ทัง้นีโ้ดยอำศัย

อ�ำนำจตำมมำตรำ	10	แห่งพระรำชบัญญัติกำร

ทะเบียนรำษฎร	 พ.ศ.2534	 แก้ไขเพิ่มเติม											

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551

	 2.	ในกรณีทีเ่จำ้บำ้นไมย่อมแจ้งยำ้ยใหผู้้ประสงค์

จะยำ้ยเขำ้บำ้น	ใหผู้้นัน้ยื่นค�ำรอ้งต่อนำยทะเบยีน

เพื่อมีหนังสือแจ้งให้เจ้ำบ้ำนมำด�ำเนินกำรแจ้ง

ยำ้ยเขำ้ใหถ้กูต้องตำมกฎหมำย	หำกเจ้ำบำ้นผู้ใด

ฝ่ำฝืนก็ให้ด�ำเนินคดีแก่เ จ้ำบ้ำนผู้นั้นต่อไป							

(พระรำชบัญญัติกำรทะเบียนรำษฎร	พ.ศ.2534	

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551	มำตรำ	10	

มำตรำ	30	และมำตรำ	47(1))




