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fo เมษายน ๒๕๖๑
เร่ือง การศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน 

สำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เรียน นายกเทศมนตรีนคร/เมอืง/ตำบล ทุกแห่ง
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนฯ จำนวน ๑ ซุต 

๒. ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
ตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

ดา้นการถา่ยโอนภารกจิ ลกัษณะของกจิการทีจ่ะถา่ยโอน ดา้นที ่ ๓ ดา้นการจดัระเบยีบชมุซนลงัคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน กลุม่ภารกจิทีจ่ะตอ้งจดทะเบยีน ซีง่กรมการปกครองจะตอ้งถา่ยโอนภารกจิดา้นทะเบยีนราษฎร 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมืความพร้อมตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักทะเบียนกลางกำหนด น้ัน

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายดา้นการกระจายอำนาจของรฐับาล และเพือ่ใหบ้คุลากรซอง 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใตร้บัการพฒันาดา้นการทะเบยีนราษฎรอยา่งเปน็ระบบ สามารถปฏบิตังิาน 
ไตอ้ยา่งถกูตอ้ง มปีระสทิธภิาพ และเปน็มาตรฐานเดยีวกนัตามหลกัเกณฑท์ีส่ำนกัทะเบยีนกลางกำหนด 
กรมการปกครอง โดยสถาบนัพฒันาวชิาชพีการทะเบยีน วทิยาลยัการปกครอง จงึใตจ้ดัทำโครงการศกึษา 
อบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน สำนักทะเบียนท้องถ่ินข้ึน 
ระยะเวลาในการศกึษาอบรม ๑๒ วัน ผูส้ำเรจ็การศกึษาอบรมจะไดร้บัประกาศนยีบตัรจากวทิยาลยั 
การปกครอง โดยลงทะเบียนเป็นค่าใข้จ่ายในการศึกษาอบรมคนละ ๑๘,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
ซึง่สามารถเบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการแกอบรมซององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ ข้อ ๒๒ และเพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มในการดำเนนิโครงการฯ 
กรมการปกครอง โดยวทิยาลยัการปกครอง จงึซอความรว่มมอืในการสำรวจความตอ้งการในการจดัสง่ 
บคุลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นการทะเบยีนเพือ่เขา้รับการศกึษาอบรม ในหลักสูตรดังกล่าว ท้ังน้ี ขอความกรุณาส่ง 
ใบสมคัรเขา้รบัการศกึษาอบรมใปท ี ่ สถาบนัพฒั นาวซิาชพีการทะเบยีน วทิ ยาลยัการป กครอง 
ถนนรังสิต -  นครนายก อำเภอธญับรุ ี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑ 
ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖©

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ นันทนีย์)
อธิการวิทยาลัยการปกครอง ปฏิบัติราซการแทน 

อธิบดีกรมการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง 
สถาบันพัฒนาวิซาชีพการทะเบียน 
โทร ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑ ต่อ ๕๐๕



หลักสูตร บคุลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจำตวัประซาซน สำนกัทะเบยีนทอ้งถิน่ 
©. หลกัการและเหตผุล

นโยบายของรัฐตา่มยทุธศาสตรช์องคณะกรรมการ'สรูณาการและปฏริปูระบบการทะเบยีนแหง่ชาต ิ
พระราชบญัญต้การกำหนดแผนและชนตอนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ค.๒๕:๔๒ 
หลกัการบริหารกจิการบานเมอืงทีด่ ี ตามนยั มาตราที ่ ๓/๑ แหง่พระราชบญัญต้ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 
พ.ศ.๒๕๔๕ และสำนกังาน ก.ท. กำหนดเง่ือนโขคณุสมบตัผิูม้สีทิธสิมคัรคดัเลอืกเพือ่ตำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ 
กอง/หวัหนา้ฝา่ย ในกองทะเบยีนราษฎรและบตัรประจำตวัประชาชน จะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรเจา้หนา้ที ่
บริหารงานทะเบียนและบัตร จากสถาบันวิชาชีพการทะเบียน วิทยาลยัการปกครอง

กรมการปกครองโดยวทิยาลยัการปกครอง และสำนกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 
, จึงกำหนดให้มืหลักสูตรการศึกษาอบรมเพือ่พฒันาบุคลากรงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถ่ินข้ึน เม่ือบี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และไต้มกืารพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรในบ ี พ.ศ. ๒๕๖๑ ใชซ่ื้อหลักสตูรใหม่ว่า หลกัสตูรบคุลากร 
ผูป้ฏบิติังานต้านการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจำตวัประชาซน สำนกัทะเบยีนทอ้งถ่ิน เพือ่ใหมี้ความสอดคล้อง 
กับซ่ือตำแหน่งซ่ึงปฏิบัติงานรับผิดชอบต้านการทะเบียนๆ ในบีจจุบัน และใหห้ลักสูตรครอบคลุมทุกต้าน โดยยกร่าง 
จากโครงสรา้งหลกัสตูรเดมิและเพ ิม่ เตมิ เน ือ้หาวชิาท ีจ่ำเบนีตอ่การปฏบิตัหิน า้ท ี ่ เพ ือ่ใหผ้ ูป้ฏบิตังิาน 
ตา้นการทะเบยีนและบตัร มคีวามรู ้ความเชา้ใจ อยูใ่นระดบัมาตรฐานทีเ่หมาะสมสามารถปฏบิตังิานใตร้วดเรว็ 
ถกูตอ้ง มกีารพฒันาสงู เพือ่สอดรบัความจำเบนีตอ่ขดีความสามารถตา้นสมรรถนะของงานใบตำแหนง่ และ 
ความพร้อมต้านทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติงานทะเบียนต่าง  ๆ เพ่ือสามารถนำไปสู่การบริการประชาซนให้ไต้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ลังคม และประโยชน์สูงสุดของประชาชน

๒. วัตลุประสงค์
๑ .เพือ่ตอบสนองกฎหมายการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกจิด้านการทะเบยีนราษฎรใหแ้ก่องคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสำนักทะเบียนท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเชา้ใจงานทะเบยีนราษฎรอย่างถกูตอ้ง 

เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนต้านทะเบียนและบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพ่ือใหเ้บีนโปตามเง่ือนไขของสำนักทะเบียนกลางต้านความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจต้าน 

การทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๓. เบาีหมาย

บุคลากรองค์กรปกครอd วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานห่ร็อรับผิดชอบต้านการทะเบียนราษฎรและบัตรปรฝาตัวประขาซน 
ชองสำนักทะเบียนท้องถ่ิน หรือบุคคลกรอ่ืน  ๆ ท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร จำนวน ๔ รุ่น  ๆ ละ 
๗๕คน รวมท้ังส้ิน ๓๐๐ คน
๔. คณุสมบตัผิูเ้ชา้รบัการศกึษาอบรม

เบีนบุคลากรองค์กร1ปกครอd วนต้อร็เนท่ีปฏิบัติงานห่เอรับผิด!®บง'ในต้านโทรทะฌียนฑบฎรแลร?บัตรประจำตัวป!ะซาชน 
ของสำนักทะเบียนท้องถ่ิน หรือบุคลากรอ่ืน ท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควร

/ ๕.. ชอบเขตวิชา ....



- ๒-
๕. ขอบเขตวชิา

๑. เบือ้หาวิชาทีบ่รรยาย
- นโยบายการปฏิบีติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประซาซน
- การแจ้งการเกิดและขอหนังสือรับรองการเกิด 
•การแจง้การตายและจำหนา่ยรายการบคุคล
- นายทะเบยีน เจา้บา้น การแจง้เกีย่วกบับา้นและการแจง้ยา้ยทีอ่ยู่
- การเพ่ิมซ่ือ การแกเ้ขรายการและการขอคดัสำเนารายการทะเบยีนราษฎร 
•การจัดทำทะเบียนผู้ใม่มีสญัชาติใทยและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 
•การบอีงกนัและปราบปรามการทจุริตเก่ียวกบังานทะเบยีนและบตัร 
•กฎหมายและระเบยีบปฎบิต้เิกีย่วกบังานบตัรประจำตวัประชาชน 
•ความรูเ้กีย่วกบั Sm art Card และแก้Iขบีญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาบ
- กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนครอบครัว 
•กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกับงานทะเบยีนซือ่บคุคล
- วิธีโต้แย้งหรือข้ีแจงข้อเท็จจริง การอุทธรณแ์ละการพจิารณาอุทธรณค์ำสัง่ของนายทะเบยีน
- กฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการและความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที ่
•วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพ่ิอส่ือสารกับผู้รับบริการงานทะเบียน
•วิชาเทคนิคการสร้างบริการท่ีเป็นเลิศ (Service mind)

๒. บคุลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งกีน่ทีป่ฏบิตังิานดา้นการทะเบยีนมคีวามรูค้วามสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการทะเบียน

๓. ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจะใต้รับประกาศนิยบัตรและมีสิทธิประคับเข็มเคร่ืองหมายวิทยฐานะของ 
วิทยาลยัการปกครอง

๖ . คา่ใชจ้า่ย
คา่ลงทะเบยีนเพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรมตลอดหลกัสตูร ๑๒ วัน คนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

(หนึง่หมืน่แปดพนับาทถว้น) ซึง่สามารถเบกิจา่ยใตต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
ในการผิกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ ข้อ ๒๒ โดยสามารถชำระเปน็เงินสด 
ใต้ในวันลงทะเบียนเช้ารับการศึกษาอบรม
๗. เจา้หนา้ทีผู่ป้ระสานงาน

๑. น.ส.พัสกาญจน่ กิรติชัยสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน โทร. ๐๙๔-๖๙๑๖๙๒๔ 
๒ .บายชนสทิรแสงสงิแกว้ วทิยากร โทร ๐๖๓-๕๑๙๕๙๖๕

โทร ๐๖๓-๙๐๑๒๕๒๔๓. นายปริญญา มุ่งหวังกลาง วทิยากร



ใบสมคัรเขา้รบัการสกีษาอบรม
หลกัสตูรบคุลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจำตวัประซาซน 

วทิยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๑. ซ่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.............................................................
๒. เกดิวนัที่........................ เดอืน........................ พ.ศ......................... อายุ....................ปี............ ..........เดือน
๓. วุฒกิารศกึษา...................................................................... สาขา.............................................
๔. ท่ีอยู่ บา้นเลขที.่.....................หมู่ท่ี................ ถนน...................................ตำบล...................

อำ๓ อ........................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์ท่ีทำงาน..
โทรศัพท์บ้าน....................... โทรศัพท์มือถือ..........................................E-mail.......................

๕. สถานท่ีทำงาน......................................................................ตำบล...........................................
อำเภอ.................................... ...............จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์..
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................. โทรสาร.........................................

๖. ห้วงเวลาท่ีประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรม
(.......) รุ่นท่ี ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที ่ ๑๘ - ๒๙ มถินุายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสีบสวนสอบสวนพนักงาน

ฝ่ายปกครอง วิทยาลยัการปกครอง อำ๓ อธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
( .) รุ่นท่ี ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที ่ ๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงาน

ฝ่ายปกครอง วิทยาลยัการปกครอง อำ๓ อธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(......) รุ่นท่ี ๓/๒๕๖๑ ระหว่างวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม -  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลยัการปกครอง

ศูนย์การเรียนรู้และปีกอบรมภาคใต้ อำ๓ อเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(.......) รุ่นท่ี ๔/๒๕๖๑ ระหว่างวับที ่๒๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลยัการปกครอง

ศูนย์การเรียนรู้และปีกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่

ลงซ่ือ.................................................................. ผู้สมัคร
(............................................... ........)

วันที่...............เดอืน........................พ.ศ. ๒๕๖๑

คำรับรองของผู้บงัคบับญัซา
ขา้พเจา้..................................................................... ตำแหนง่..................................................................

ลงักดั........................ ...................................... อนญุาตให ้นาย/นาง/นางสาว....................................... ..................
ตำแหนง่ ................................................................เขา้รบัการศกึษาอบรมตามหลกัสตูรนี้

ลงซือ่............ ..................................................... ผู้บงัคบับญัชา
(..................................................... .............................................)

วับท่ี......................... เดอืน...........................พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเทพ ๑.) ให้ส่งไ,นสมัครเข้ารันการศึกษาอบรมฯภายในวันท่ี €>๘ พฤษภาคม ๒๕๖»
๒.) วิทยาลัยการปกครองจะแจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการศึกษาอบรมให้ทราบก่อนการอบรมแต่ละรุ่นทางหนังสือ 

และทางเว็บไซต์วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง http://w w w .iadopa.org/
๓.) ติดต่อประสานงาบเพ่ิมเติมได้ท่ี นางสาวพัสกาญจบ์ กีรติ'ชัยสาร ผู้อำนวยการโครงการ โทร. ๐๙๔-๖๙๑๖๙๒๔ 

นายขนสิทธ้ิ แสงสิงแก้ว วิทยากร โทร ๐๖๓-๕๑๙๔๙๖๕ บายปริญญา นุ่งหวังกลาง 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

http://www.iadopa.org/

