กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

fo เมษายน ๒๕๖๑
เรือ่ ง การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน
สำนักทะเบียนท้องถิน่
เรียน นายกเทศมนตรีนคร/เมือง/ตำบล ทุกแห่ง
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนฯ จำนวน ๑ ซุต
๒. ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารกำหนดขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒)
ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ลัก ษณะของกิจการทีจ่ ะถ่ายโอน ด้านที่ ๓ ด้านการจัด ระเบียบชุม ซนลังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ กลุม่ ภารกิจทีจ่ ะต้องจดทะเบียน ซีง่ กรมการปกครองจะต้องถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนราษฎร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คื วามพร้อมตามหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักทะเบียนกลางกำหนด นัน้
เพือ่ ให้เป็น ไปตามนโยบายด้านการกระจายอำนาจของรัฐบาล และเพือ่ ให้บ คุ ลากรซอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใต้รบั การพัฒ นาด้านการทะเบียนราษฎรอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบตั งิ าน
ไต้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักทะเบียนกลางกำหนด
กรมการปกครอง โดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง จึงใต้จดั ทำโครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรบุคลากรผูป้ ฏิบัตงิ านต้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน สำนักทะเบียนท้องถิน่ ขึน้
ระยะเวลาในการศึก ษาอบรม ๑๒ วัน ผูส้ ำเร็จ การศึก ษาอบรมจะได้ร บั ประกาศนีย บัต รจากวิท ยาลัย
การปกครอง โดยลงทะเบียนเป็นค่าใข้จา่ ยในการศึกษาอบรมคนละ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมืน่ แปดพันบาทถ้วน)
ซึง่ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการแกอบรมซององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ ข้อ ๒๒ และเพือ่ เป็น การเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการฯ
กรมการปกครอง โดยวิท ยาลัยการปกครอง จึงซอความร่วมมือในการสำรวจความต้องการในการจัดส่ง
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนเพือ่ เข้ารับการศึกษาอบรม ในหลักสูตรดังกล่าว ทัง้ นี้ ขอความกรุณาส่ง
ใบสมัค รเข้า รับ การศึก ษาอบรมใปที่ สถาบัน พัฒ นาวิซ าชีพ การทะเบีย น วิท ยาลัย การปกครอง
ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑
ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖©
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ นันทนีย์)
อธิการวิทยาลัยการปกครอง ปฏิบตั ริ าซการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
สถาบันพัฒนาวิซาชีพการทะเบียน
โทร ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑ ต่อ ๕๐๕

หลักสูตร บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน สำนักทะเบียนท้องถิน่
©. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐต่ามยุทธศาสตร์ชองคณะกรรมการ'สรู ณาการและปฏิรปู ระบบการทะเบียนแห่งชาติ
พระราชบัญญ้ตการกำหนดแผนและชนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ค.๒๕:๔๒
หลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี ตามนัย มาตราที่ ๓/๑ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๔๕ และสำนักงาน ก.ท. กำหนดเงือ่ นโขคุณสมบัตผิ มู้ สี ทิ ธิสมัครคัดเลือกเพือ่ ตำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
กอง/หัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
บริหารงานทะเบียนและบัตร จากสถาบันวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครองโดยวิท ยาลัยการปกครอง และสำนัก บริห ารการทะเบียน กรมการปกครอง
, จึงกำหนดให้มหื ลักสูตรการศึกษาอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิน่ ขึน้ เมือ่ บี
พ.ศ. ๒๕๕๕ และไต้มกื ารพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในบี พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้ซอ่ื หลักสูตรใหม่วา่ หลักสูตรบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาซน สำนักทะเบียนท้องถิน่ เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
กับซือ่ ตำแหน่งซึง่ ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบต้านการทะเบียนๆ ในบีจจุบนั และให้หลักสูตรครอบคลุมทุกต้าน โดยยกร่าง
จากโครงสร้า งหลัก สูต รเดิม และเพิม่ เติม เนือ้ หาวิช าทีจ่ ำเบีน ต่อ การปฏิบ ตั หิ น้า ที่ เพือ่ ให้ผ ปู้ ฏิบ ตั งิ าน
ต้านการทะเบียนและบัตร มีความรู้ ความเช้าใจ อยูใ่ นระดับมาตรฐานทีเ่ หมาะสมสามารถปฏิบตั งิ านใต้รวดเร็ว
ถูกต้อง มีการพัฒนาสูง เพือ่ สอดรับความจำเบีน ต่อขีดความสามารถต้านสมรรถนะของงานใบตำแหน่ง และ
ความพร้อมต้านทัศนคติ ทักษะการปฏิบตั งิ านทะเบียนต่าง ๆ เพือ่ สามารถนำไปสูก่ ารบริการประชาซนให้ไต้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ลังคม และประโยชน์สงู สุดของประชาชน
๒. วัตลุประสงค์
๑ .เพือ่ ตอบสนองกฎหมายการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจด้านการทะเบียนราษฎรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
๒. เพือ่ พัฒนาบุคลากรของสำนักทะเบียนท้องถิน่ ให้มคี วามรู้ ความเช้าใจงานทะเบียนราษฎรอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถปฏิบตั งิ านให้บริการประชาชนต้านทะเบียนและบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพือ่ ให้เบีนโปตามเงือ่ นไขของสำนักทะเบียนกลางต้านความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจต้าน
การทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓. เบีาหมาย
บุคลากรองค์กรปกครอd วนท้องถิน่ ทีป่ ฏิบตั งิ านห่รอ็ รับผิดชอบต้านการทะเบียนราษฎรและบัตรปรฝาตัวประขาซน
ชองสำนักทะเบียนท้องถิน่ หรือบุคคลกรอืน่ ๆ ทีผ่ ูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เห็นสมควร จำนวน ๔ รุน่ ๆ ละ
๗๕คน รวมทัง้ สิน้ ๓๐๐ คน
๔. คุณสมบัตผิ เู้ ช้ารับการศึกษาอบรม
เบีนบุคลากรองค์กร1ปกครอd วนต้อร็เนทีป่ ฏิบตั งิ านห่เอรับผิด!®บง'ในต้านโทรทะฌียนฑบฎรแลร?บัตรประจำตัวป!ะซาชน
ของสำนักทะเบียนท้องถิน่ หรือบุคลากรอืน่ ทีผ่ บู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เห็นสมควร
/ ๕.. ชอบเขตวิชา ....

- ๒๕. ขอบเขตวิชา
๑. เบือ้ หาวิชาทีบ
่ รรยาย

- นโยบายการปฏิบตี งิ านทะเบียนและบัตรประจำตัวประซาซน
- การแจ้งการเกิดและขอหนังสือรับรองการเกิด
•การแจ้งการตายและจำหน่ายรายการบุคคล
- นายทะเบียน เจ้าบ้าน การแจ้งเกีย่ วกับบ้านและการแจ้งย้ายทีอ่ ยู่
- การเพิม่ ซือ่ การแก้เขรายการและการขอคัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร
•การจัดทำทะเบียนผูใ้ ม่มสี ญ
ั ชาติใทยและบุคคลไม่มสี ถานะทางทะเบียน
•การบีองกันและปราบปรามการทุจริตเกีย่ วกับงานทะเบียนและบัตร
•กฎหมายและระเบียบปฎิบต้ เิ กีย่ วกับงานบัตรประจำตัวประชาชน
•ความรูเ้ กีย่ วกับ Smart Card และแก้Iขบีญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าบ
- กฎหมายและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานทะเบียนครอบครัว
•กฎหมายและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานทะเบียนซือ่ บุคคล
- วิธโี ต้แย้งหรือขีแ้ จงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสัง่ ของนายทะเบียน
- กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
•วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้นเพิอ่ สือ่ สารกับผูร้ บั บริการงานทะเบียน
•วิชาเทคนิคการสร้างบริการทีเ่ ป็นเลิศ (Service mind)
๒. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องกีน่ ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนมีความรูค้ วามสามารถ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการทะเบียน
๓. ผูส้ ำเร็จการศึกษาอบรมจะใต้รบั ประกาศนิยบัตรและมีสทิ ธิประคับเข็มเครือ่ งหมายวิทยฐานะของ
วิทยาลัยการปกครอง
๖. ค่าใช้จ า่ ย
ค่าลงทะเบียนเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร ๑๒ วัน คนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
(หนึง่ หมืน่ แปดพันบาทถ้วน) ซึง่ สามารถเบิก จ่ายใต้ต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ า่ ย
ในการผิกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ ข้อ ๒๒ โดยสามารถชำระเป็นเงินสด
ใต้ในวันลงทะเบียนเช้ารับการศึกษาอบรม
๗. เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงาน
๑. น.ส.พัสกาญจน่ กิรติชยั สาร ผูอ้ ำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน โทร. ๐๙๔-๖๙๑๖๙๒๔
๒ .บายชนสิทรแสงสิงแก้ว วิท ยากร
โทร ๐๖๓-๕๑๙๕๙๖๕
๓. นายปริญญา มุง่ หวังกลาง วิทยากร
โทร ๐๖๓-๙๐๑๒๕๒๔

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ใบสมัครเข้ารับการสีกษาอบรม
หลักสูตรบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ซือ่ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.............................................................
เกิดวัน ที่........................ เดือ น........................ พ.ศ......................... อายุ....................ปี............ ..........เดือน
วุฒกิ ารศึกษา...................................................................... สาขา.............................................
ทีอ่ ยู่ บ้านเลขที.่ .....................หมูท่ .่ี ............... ถนน...................................ตำบล...................
อำ๓ อ........................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.์ ................ โทรศัพท์ทท่ี ำงาน..
โทรศัพท์บา้ น....................... โทรศัพท์มอื ถือ..........................................E-mail.......................
สถานทีท่ ำงาน......................................................................ตำบล...........................................
อำเภอ.................................... ...............จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.์ .
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................. โทรสาร.........................................
ห้วงเวลาทีป่ ระสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรม
(.......) รุน่ ที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสีบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำ๓ อธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
( .) รุน่ ที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำ๓ อธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(......) รุน่ ที่ ๓/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรูแ้ ละปีกอบรมภาคใต้ อำ๓อเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(.......) รุน่ ที่ ๔/๒๕๖๑ ระหว่างวับที่ ๒๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์การเรียนรูแ้ ละปีกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ลงซือ่ .................................................................. ผูส้ มัคร
(............................................... ........ )

วันที่...............เดือน........................พ.ศ. ๒๕๖๑
คำรับรองของผูบ้ งั คับบัญซา
ข้าพเจ้า..................................................................... ตำแหน่ง..................................................................
ลังกัด ........................ ......................................อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว....................................... ..................
ตำแหน่ง ................................................................เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้
ลงซือ่ ................................................................. ผูบ้ งั คับบัญชา

(..................................................... .............................................)

วับที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเทพ ๑.) ให้สง่ ไ,นสมัครเข้ารันการศึกษาอบรมฯภายในวันที่ €>๘ พฤษภาคม ๒๕๖»
๒.) วิทยาลัยการปกครองจะแจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการศึกษาอบรมให้ทราบก่อนการอบรมแต่ละรุน่ ทางหนังสือ
และทางเว็บไซต์วทิ ยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง http://www.iadopa.org/
๓.) ติดต่อประสานงาบเพิม่ เติมได้ท่ี นางสาวพัสกาญจบ์ กีรติ'ชยั สาร ผูอ้ ำนวยการโครงการ โทร. ๐๙๔-๖๙๑๖๙๒๔
นายขนสิทธิ้ แสงสิงแก้ว วิทยากร โทร ๐๖๓-๕๑๙๔๙๖๕ บายปริญญา นุง่ หวังกลาง วิทยากร โทร ๐๖๓-๙๐๑๒๕๒๔
สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลัยการปกครอง ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๒ / ๐-๒๕๗๗-๔๙๑๘ ต่อ ๕๐๕ fax ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑
**** ศูนย์ฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ฯจังหวัดเชียงใหม่ เป็นห้องพักพัดลมขนาดใหญ่ พักห้องละ ๔ - ๖ คน

