กรมการปกครอง
ถนนอํษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

ที่ มท ๐๓๐๖.๓/*ๆ-

กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒
เรือ่ ง การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาขน
สำนักทะเบียนท้องถิน่
เรียน นายกเทศมนตรีน คร/เมือง/ตำบล ทุกแห่ง
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

๑. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผูป
้ ฏิบตี งิ านด้านการทะเบียนฯ

๒. ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามแผนปฏิบตั กิ ารกำหนดขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒)
ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ลักษณะของกิจการทีจ่ ะถ่ายโอน ด้านที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพ ย์สนิ กลุม่ ภารกิจ ทีจ่ ะต้อ งจดทะเบีย น ซึง่ กรมการปกครองจะต้อ งถ่ายโอนภารกิจ ด้านทะเบีย น
ราษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คื วามพร้อมตามหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักทะเบียนกลางกำหนด นัน้
เพือ่ ให้เป็น ไปตามนโยบายด้านการกระจายอำนาจของรัฐ บาล และเพือ่ ให้บ คุ ลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การพัฒนาด้านการทะเบียนราษฎรอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ถูก ต้อ ง มีป ระสิท ธิภ าพ และเป็น มาตรฐานเดีย วกัน ตามหลัก เกณ ฑ ท์ ส่ี ำนัก ทะเบีย นกลางกำหนด
กรมการปกครอง โดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง จึงได้จดั ทำโครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประขาขน สำนักทะเบียนท้องถิน่ ขึน้
ระยะเวลาในการศึก ษาอบรม ๑๒ วัน โดยได้ม กื ารเพิม่ เติม เนือ้ หาวิช าทีจ่ ำเป็น ต่อ การปฏิบ ตั หิ น้าทีใ่ ห้ม ี
ความทัน สมัย และครอบคลุม ทุก ด้าน ผูส้ ำเร็จ การศึก ษาอบรมจะได้ร บั ประกาศนีย บัต รจากวิท ยาลัย
การปกครอง โดยลงทะเบียนเป็นค่าใช้จา่ ยในการศึกษาอบรมคนละ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมืน่ แปดพันบาทถ้วน)
ซึง่ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการแกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕;๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ และเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ กรมการปกครอง
โดยวิทยาลัยการปกครอง จึงขอความร่วมมือในการสำรวจความต้องการในการจัดส่งบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้าน
การทะเบีย นเพือ่ เช้ารับ การศึก ษาอบรม ในหลัก สูต รดังกล่าว ทัง้ นี้ ขอความกรุณ าส่งใบสมัค รเช้ารับ
การศึกษาอบรมไปที่ ทาง [ะ-กกล!I : เลก๐เ56๔๖@5๓ล!!..(ะ๐๓ ภายในวัน ศุกร์ท่ี ๔ เมษายน ๒๔๖๒
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วช้องต่อไป

(นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์)
อธิการวิทยาลัยการปกครอง ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
สถาบันวิชาชีพการทะเบียน
โทร. ๐-๒๔๔๔-๔๔๐๑ ต่อ ๔๐๖

หลักสูตร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน สำนักทะเบียนท้องถิ่น
๑. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งซาติ
พระราซบัญ ญัต ิก ารกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
หลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนัย มาตราที่ ๓/ ๑ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราซการแผ่น ดิน
พ.ศ.๒๕๔๕ และสำนักงาน ก.ท. กำหนดเงื่อนไขคุณ สมบัติผู้มืสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
กอง/หัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
บริหารงานทะเบียนและบัตร จากสถาบันวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครองโดยวิท ยาลัย การปกครอง และสำนัก บริห ารการทะเบีย น กรมการปกครอง
จึงกำหนดให้มืหลักสูตรการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นขึ้น เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้มืการพัฒ นาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้ซื่อหลักสูตรใหม่ว่า หลักสูตรบุคลากร
ผู้ป ฏิบ ัต ิง านด้า นการทะเบีย นราษฎรและบัต รประจำตัว ประซาซน เพื่อ ให้ม ืค วามสอดคล้อ งกับ ซื่อ ตำแหน่ง
ซี่งปฏิบัติงานด้านการทะเบียนฯ ในปีจจุบัน และให้หลักสูตรครอบคลุมทุกด้าน โดยยกร่างจากโครงสร้างหลักสูตรเติม
และเพิ่ม เติม เนื้อ หาวิซ าที่จ ำเปีน ต่อ การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ เพื่อ ให้ผ ู้ป ฏิบ ัต ิง านด้านการทะเบีย นและบัต ร มืค วามรู้
ความเช้าใจ อยู่ในระดับมาตรฐานที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีการพัฒนาสูง เพื่อสอดรับ
ความจำเปีน ต่อ ขีด ความสามารถด้านสมรรถนะซองงานในตำแหน่ง และความพร้อ มด้านทัศ นคติ ทัก ษะการ
ปฏิบัติงานทะเบียนต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปสู่การบริการประซาขนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประโยชน์สูงสุดของประซาซน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อตอบสนองกฎหมายการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจด้านการทะเบียนราษฎรให้แก'องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเช้าใจงานทะเบียนราษฎรอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานให้บริการประซาซนด้านทะเบียนและบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้เปีนไปตามเงื่อนไขของสำนักทะเบียนกลางด้านความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เบีาหมาย
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานห่รือรับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือบุคคลกรอื่นๆ ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
๔. คุณ สมบัต ิผู้เข้ารับ การศึกษาอบรม
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนื้
เปีนยุคดากรองค์กร'ปกครองส่'วIท้องถ ิ่นที่ปฏิบัติงา๗ !อรับผิฒอบง'ใVด้ามการทะเบียพ'ไษฎรและบัตรประจ0'ไตัวประซาฒ
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือบุคลากรอื่น ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
/ ๕. ขอบเขตวิชา .-.

- ๒ขอบเขตวิช า
๑. เนื้อหาวิชาที่บรรยาย
- นโยบายการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประซาขน
- การแจ้งการเกิดและขอหนังสือรับรองการเกิด
- การแจ้งการตายและจำหน่ายรายการบุคคล
- นายทะเบียน เจ้าบ้าน การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและการแจ้งย้ายที่อยู่
- การเพิ่มซื่อ การแกไขรายการและการขอคัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร
- การจัดทำทะเบียนผู้ไม่มีลัญชาติไทยและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
- การบีองกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร
- กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประซาซน
- ความรู้เกี่ยวกับ ร๓ลก:
และแก้ไขบีญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว
- กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนซื่อบุคคล
- วิธีโต้แย้งหรือขี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน
- กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อสื่อสารกับผู้รับบริการงานทะเบียน
- วิชาเทคนิคการสร้างบริการที่เปีนเลิศ (560/106 ๓ เทป)
- วิชาการสืบสวนสอบสวนและการทำสำนวนคดีเกี่ยวกับการทุจริตการทะเบียนราษฎร
๒. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบ้ติหน้าที่ด้านการทะเบียน
๓. ผูส
้ ำเร็จการศึกษาอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของ
วิทยาลัยการปกครอง
๕.

๖. ค่าใช้จ ่าย
ค่า ลงทะเบีย นเพื่อ เปีน ค่า ใช้จ ่า ยในการศึก ษาอบรมตลอดหลัก สูต ร ๑๒ วัน คนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่น แปดพัน บาทถ้วน) ซึ่ง สามารถเบิก จ่า ยได้ต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยในการ
ติกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕
๕๗หมวด ๒ ข้อ ๒๘ โดยส
ลงทะเบียนเช้ารับการศึกษาอบรม

ใบลมัค รเข้ารับ การสิกษาอบรม
หลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบ ัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประขาซน
วิท ยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๑. ขื่อ นาย/นาง/บางสาว..........................................................นามสกุล...........................................
เดือน
๒. เกิด วัน ที่......................... เดือ น......................... พ.ศ.......................... อายุ.....................ปี...........
๓. วุฒ ิก ารศึก ษา.......................................................
๔. ที่อยู่ บ้า นเลขที.่ ......................หมู่ที่.................
....ตำบล...................
อำเภอ...................... จังหวัด...............................
-.. โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์บ้าน........................ โทรศัพท์มือถือ....
ธ-ทกล!I.....................
๔. สถานที่ทำงาน.....................................................
.ตำบล
อำเภอ......................................................จังหวัด.
รหัสไปรษณีย์.
หมายเลขโทรศัพท์...............................................
โทรสาร
๖. ห้วงเวลาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรม
(......) รุ่นที่ ๑/ ๒๕:๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรู้และแกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
(.......) รุ่นที่ ๒/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรู้และแก อบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน
(.......) รุ่นที่ ๓/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ
วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ลงซื่อ...........
...........................ผสมคร
)
น .........
๘
*
วนท....... ........เดอน............ ........... พ.ศ. ๒๔๖๒
‘บ

.............................................................................................

จ ^

‘ะะ}

คำรับรองของผู้บังคับบัญ ชา
ข้า พเจ้า .........................................................................ตำแหน่ง......................................................................
สังกัด............................ ...................................... อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว.............................................................
ตำแหน่ง.........................................................................เข้ารับ การศึกษาอบรมตามหลัก สูตรนี้
ลงขื่อ.................................................................... ผู้บังคับบัญชา
( ...........................................................)

วันที.่ ........................เดือ น.............................พ.ศ. ๒๕๖๒
หมายเหตุ
๑. ให้ส่งใบสมัครเข้ารับการศึก ษาอบรมฯ ภายในวัน ศุก ร์ท ี่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้ง
ส่งข้อมูลใบสมัครตามแบบที่กำหนดทาง [ะ-ทกลแ. : 1:ล1า0โ5646@5๓311.00๓
๒. วิท ยาลัยการปกครองจะแจ้งผลการพิจ ารณาเข้ารับ การศึก ษาอบรมให้ท ราบก่อ นการอบรม
แต่ละรุ่นทางหนังสือและทางเว็บไซต์วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เาป:!ว://ผ,ผ'พ/.เลปอเวล.(วโฐ/
๓. ติด ต่อ ประสานงานเพิ่ม เติม ได้ที่ นางกมลทิพ ย์ พุ่มอิ่มผล วิท ยากร ๐๖-๓๙๐๑-๔๗๘๙
นางสาวนรีศ วรรณ สุจันดา วิท ยากร โทร. ๐๖-๓๙๐๓-๒๓๖๔ บาย'ซนสิทธื้ แสงสิงแก้ว วิท ยากร
โทร .๐๖-๓๕๑๙-๕๙๖๕ นางสาวพัสกาญจนั กิรติ,ชัยสาร ผู้อำนวยการโครงการ โทร. ๐๙-๔๖๙๑-๖๙๒๔
สถาบัน พัฒ นาวิขาชีพ การทะเบียน วิท ยาลัยการปกครอง ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑ ต่อ ๕๐๖

