
ท่ี มท ๐๓๐๖.๓/* -ๆ กรมการปกครอง
ถนนอษํฎางค ์ กทม. ๑๐๒๐๐

กมุภาพนัธ ์ ๒ ๔๖๒
เรือ่ง การศกึษาอบรมหลกัสตูรบคุลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจำตวัประซาขน 

สำนกัทะเบยีนทอ้งถิน่
เรยีน นายกเทศมนตรนีคร/เมอืง/ตำบล ทุกแหง่
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑. โครงการศกึษาอบรมหลกัสตูรบคุลากรผูป้ฏบิตีงิานดา้นการทะเบยีนฯ จำนวน ๑ ชุด 

๒. ใบสมคัรเขา้รบัการศกึษาอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
ตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

ดา้นการถา่ยโอนภารกจิ ลกัษณะของกจิการทีจ่ะถา่ยโอน ดา้นที ่ ๓ ดา้นการจดัระเบยีบชมุชนสงัคม และ 
การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย แผนภารกจิดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีติและ 
ทรพัยส์นิ กลุม่ภารกจิท ีจ่ะตอ้งจดทะเบยีน ซ ึง่กรมการปกครองจะตอ้งถา่ยโอนภารกจิดา้นทะเบยีน 
ราษฎร ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ทีม่คืวามพรอ้มตามหลกัเกณฑท์ีส่ำนกัทะเบยีนกลางกำหนด น้ัน

เพ ือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายดา้นการกระจายอำนาจของรฐับาล และเพือ่ใหบ้คุลากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการพฒันาด้านการทะเบียนราษฎรอย่างเป็นระบบ สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่ง 
ถกูตอ้ง มปีระสทิธภิาพ และเปน็ มาตรฐานเดยีวกนั ตามห ลกัเกณ ฑ ท์ ีส่ ำน กัท ะเบ ยีน กลางกำห น ด 
กรมการปกครอง โดยสถาบนัพฒันาวชิาชพีการทะเบยีน วทิยาลยัการปกครอง จึงได้จัดทำโครงการศึกษาอบรม 
หลกัสตูรบคุลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจำตวัประขาขน สำนกัทะเบยีนทอ้งถิน่ขึน้ 
ระยะเวลาในการศกึษาอบรม ๑๒ วัน โดยไดม้กืารเพ ิม่เตมิเน ือ้หาวชิาทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตัหินา้ทีใ่หม้ ี
ความทนัสมยั และครอบคลมุทกุดา้น ผ ูส้ำเรจ็การศกึษาอบรมจะไดร้บัประกาศนยีบตัรจากวทิยาลยั 
การปกครอง โดยลงทะเบยีนเปน็คา่ใชจ่้ายในการศกึษาอบรมคนละ ๑๘,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
ซ่ึงสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕;๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ และเพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มในการดำเนนิโครงการฯ กรมการปกครอง 
โดยวทิยาลยัการปกครอง จึงขอความร่วมมอืในการสำรวจความตอ้งการในการจัดสง่บคุลากรทีป่ฏบิตังิานดา้น 
การทะเบยีนเพ ือ่เชา้รบัการศกึษาอบรม ในหลกัสตูรดงักลา่ว ทัง้นี ้ ขอความกรณุาสง่ใบสมคัรเชา้รบั 
การศกึษาอบรมไปที ่ ทาง [ะ-กกล!I : เลก๐เ56๔๖@5๓ล!!..(ะ๐๓ ภายในวนัศกุรท่ี์ ๔ เมษายน ๒๔๖๒

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วชอ้งตอ่ไป

(นายอลงกรณ ์ แอคะรจัน)์
อธกิารวทิยาลยัการปกครอง ปฏบิตัริาชการแทน 

อธบิดกีรมการปกครอง
วทิยาลยัการปกครอง 
สถาบนัวชิาชพีการทะเบยีน 
โทร. ๐-๒๔๔๔-๔๔๐๑ ต่อ ๔๐๖



หลักสูตร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน สำนักทะเบียนท้องถิ่น 
๑. หลักการและเหตุผล

นโยบายของรัฐตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งซาติ 
พระราซบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนัย มาตราที่ ๓/ ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราซการแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๔๕ และสำนักงาน ก.ท. กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มืสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
กอง/หัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ 
บริหารงานทะเบียนและบัตร จากสถาบันวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง

กรมการปกครองโดยวิทยาล ัยการปกครอง และสำน ักบริหารการทะเบ ียน กรมการปกครอง 
จึงกำหนดให้มืหลักสูตรการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นขึ้น เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้มืการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้ซื่อหลักสูตรใหม่ว่า หลักสูตรบุคลากร 
ผู้ปฏ ิบ ัต ิงานด้านการทะเบ ียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน เพื่อให้มืความสอดคล้องกับซื่อตำแหน่ง 
ซี่งปฏิบัติงานด้านการทะเบียนฯ ในปีจจุบัน และให้หลักสูตรครอบคลุมทุกด้าน โดยยกร่างจากโครงสร้างหลักสูตรเติม 
และเพ ิ่มเต ิมเน ื้อหาวิซาที่จำเป ีนต่อการปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ เพ ื่อให้ผู้ปฏิบ ัต ิงานด้านการทะเบียนและบัตร มืความรู้ 
ความเช้าใจ อยู่ในระดับมาตรฐานที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีการพัฒนาสูง เพื่อสอดรับ 
ความจำเปีนต่อขีดความสามารถด้านสมรรถนะซองงานในตำแหน่ง และความพร้อมด้านทัศนคติ ทักษะการ 
ปฏิบัติงานทะเบียนต่าง  ๆ เพื่อสามารถนำไปสู่การบริการประซาขนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อส่งเสริมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประโยชน์สูงสุดของประซาซน

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อตอบสนองกฎหมายการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจด้านการทะเบียนราษฎรให้แก'องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเช้าใจงานทะเบียนราษฎรอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานให้บริการประซาซนด้านทะเบียนและบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้เปีนไปตามเงื่อนไขของสำนักทะเบียนกลางด้านความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจด้าน 

การทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เบีาหมาย
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานห่รือรับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน 

ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือบุคคลกรอื่นๆ ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนื้
เปีนยุคดากรองค์กร'ปกครองส ่'วIท้องถ ิ่นท่ีปฏิบัติงา๗ !อรับผิฒอบง'ใVด้ามการทะเบียพ'ไษฎรและบัตรประจ0'ไตัวประซาฒ 

ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือบุคลากรอื่น ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
/ ๕. ขอบเขตวิชา .-.



- ๒-

๕. ขอบเขตวิชา
๑. เนื้อหาวิชาที่บรรยาย

- นโยบายการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประซาขน
- การแจ้งการเกิดและขอหนังสือรับรองการเกิด
- การแจ้งการตายและจำหน่ายรายการบุคคล
- นายทะเบียน เจ้าบ้าน การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและการแจ้งย้ายที่อยู่
- การเพิ่มซื่อ การแกไขรายการและการขอคัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร
- การจัดทำทะเบียนผู้ไม่มีลัญชาติไทยและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
- การบีองกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร
- กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประซาซน
- ความรู้เกี่ยวกับ ร๓ ลก: และแก้ไขบีญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว
- กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนซื่อบุคคล
- วิธีโต้แย้งหรือขี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน
- กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อสื่อสารกับผู้รับบริการงานทะเบียน
- วิชาเทคนิคการสร้างบริการที่เปีนเลิศ (560/106 ๓ เทป)
- วิชาการสืบสวนสอบสวนและการทำสำนวนคดีเกี่ยวกับการทุจริตการทะเบียนราษฎร

๒. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนมีความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบ้ติหน้าที่ด้านการทะเบียน

๓. ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและมสีิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของ 
วิทยาลัยการปกครอง

๖. ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบ ียนเพ ื่อเป ีนค ่าใช ้จ ่ายในการศ ึกษาอบรมตลอดหลักส ูตร ๑๒ วัน คนละ ๑๘ ,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ ่ายในการ 
ติกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕ ๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ โดยสามารถชำระเปีนเงินสดได้ในวัน 
ลงทะเบียนเช้ารับการศึกษาอบรม



๑.
๒.
๓.
๔.

๔.

๖.

ใบลมัครเข้ารับการสิกษาอบรม
หลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประขาซน 

วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข่ือ นาย/นาง/บางสาว.......................................................... นามสกุล...........................................
เก ิดวันท ี่......................... เด ือ น ......................... พ.ศ.......................... อายุ.....................ป ี...........
วุฒิการศึกษา.......................................................
ที่อยู่ บ ้านเลขท ี.่......................หมู่ที่.................
อำเภอ...................... จังหวัด...............................
โทรศัพท์บ้าน........................ โทรศัพท์มือถือ....
สถานที่ทำงาน.....................................................
อำเภอ...................................................... จังหวัด.
หมายเลขโทรศัพท์...............................................
ห้วงเวลาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรม

.ตำบล

โทรสาร

.... ตำบล...................
-.. โทรศัพท์ที่ทำงาน 
ธ-ทกล!I.....................

รหัสไปรษณีย์.

เดือน

(...... ) รุ่นท่ี ๑/ ๒๕:๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรู้และแกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

(.......) รุ่นท่ี ๒/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรู้และแกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

(.......) รุ่นท่ี ๓/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ
วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลงซื่อ........... ...........................ผสมคร‘บ

น ......... .............................................................................................)
จ ^  ‘ะะ} ๘* ........... พ.ศ. ๒๔๖๒วนท....... ........เดอน............

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
ข ้าพเจ ้า.........................................................................ตำแหน่ง......................................................................

สังกัด............................ ...................................... อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว.............................................................
ตำแหน่ง.........................................................................เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้

ลงขื่อ.................................................................... ผู้บังคับบัญชา
(...........................................................)

วันที.่........................ เดือน.............................พ.ศ. ๒๕๖๒
หมายเหตุ ๑. ให้ส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้ง
ส่งข้อมูลใบสมัครตามแบบที่กำหนดทาง [ะ-ทกลแ. : 1:ล1า0โ5646@5๓311.00๓

๒. วิทยาลัยการปกครองจะแจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการศึกษาอบรมให้ทราบก่อนการอบรม 
แต่ละรุ่นทางหนังสือและทางเว็บไซต์วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เาป:!ว://ผ,ผ'พ/.เลปอเวล.(วโฐ/

๓. ติดต่อประสานงานเพิ่มเติมไดท่ี้ นางกมลทิพย์ พุ่มอิ่มผล วิทยากร ๐๖-๓๙๐๑-๔๗๘๙ 
นางสาวนรีศวรรณ สุจันดา วิทยากร โทร. ๐๖-๓๙๐๓-๒๓๖๔ บาย'ซนสิทธื้ แสงสิงแก้ว วิทยากร 
โทร .๐๖-๓๕๑๙-๕๙๖๕ นางสาวพัสกาญจนั กิรติ,ชัยสาร ผู้อำนวยการโครงการ โทร. ๐๙-๔๖๙๑-๖๙๒๔ 
สถาบันพัฒนาวิขาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑ ต่อ ๕๐๖


