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สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

2 ฉบับเดือน กันยายน 2563

	 “กันยายน”	 เดือนสุดท้ายของการท�างานในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 มีข้าราชการหลายท่านท่ีได้ท�าคุณงามความดี

ในหน้าที	่“ข้าราชการ”	มาตลอดอายกุารท�างานได้เกษียณอายรุาชการ	จะได้มเีวลาพกัผ่อนอยูก่บัครอบครวัและท�าในสิง่ทีป่รารถนา	

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกๆ	ท่าน	ที่ได้ร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยดีเสมอมา	ท�าให้ส�านักบริหารการทะเบียน

ได้มีการพัฒนา	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	และอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	

สอดรบักบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมให้บรกิารทีไ่ม่หยดุน่ิง	ท�าให้ประชาชนเกดิความพึงพอใจ	จนได้รบัรางวลัเลศิรฐั	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563

ประเภทนวตักรรมการบรกิาร	“การจดัท�าแบบฟอร์มเอกสารราชการ	2	ภาษา”	เมือ่วนัพธุที	่16	กนัยายน	2563	ณ	ห้องรอยลั	จบิูล่ี	บอลรูม

อาคารชาเลนเจอร์	ชั้น	1	อิมแพค	เมืองทองธานี	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	ซึ่งเอกสารราชการ	2	ภาษา	เป็นเอกสารราชการ

ทีป่ระชาชนต้องใช้ในชวิีตประจ�าวนั	เพ่ืออ�านวยความสะดวก	ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสารและเป็นเอกสารทีผ่่านการรบัรอง

มีมาตรฐานการแปลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน	และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

	 ส�าหรบัการพัฒนาการให้บริการด้านการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ�าตวัประชาชนนัน้	นอกจากการพฒันาด้านเทคโนโลยี

ด้านระเบยีบกฎหมายแล้ว	ส�านกับรหิารการทะเบยีนยงัให้ความส�าคัญกบัการพัฒนาบคุลากรด้านการทะเบยีนด้วย	เช่น	การให้ผูเ้ข้ารบั

การศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ	 รุ่นท่ี	 250	 จ�านวน	 102	 คน	 เข้าดูงานและรับฟังการบรรยายงานด้านการทะเบียนราษฎร	

ทะเบียนทั่วไป	 ทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน	 และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

คนไทยในต่างประเทศ	 แก่ข้าราชการที่ไปประจ�าการในต่างประเทศ	 ระดับเลขานุการฯ	 นักการทูตช�านาญการ	 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี

ในฐานะนายทะเบียน	ณ	สถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่	และส�าหรับในเดือนกันยายนนี้ได้มีการน�าเสนอบทความเกี่ยวกับ

การใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	 (Smart	Card)	 ให้เกิดประโยชน์	 ในยุค	New	Normal	ที่กรมการปกครองได้

ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการบริการประชาชน	ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่จะต้องเผชิญหน้า	(Face	to	Face)	กับโลก

ท่ีเปลีย่นแปลงทัง้โรคร้าย	และเทคโนโลยทีีท่นัสมัย	ประเทศไทยจงึพยายามขบัเคลือ่นให้เกดิการใช้งานระบบดจิทิลัไอด	ี(Digital	ID)	

หรือระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	ภายใต้ชื่อ	DOPA	Digital	ID	โดยก�าหนดเปิดใช้งานน�าร่องงานบริการด้านการทะเบียน

ก่อนในระยะแรก	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563	เป็นต้นไป	นอกจากนี้จะพาไปเยี่ยมชมส�านักทะเบียนอ�าเภอวัดเพลง	จังหวัดราชบุรี	

ที่มีจุดเด่นและการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)	 การด�าเนินการศูนย์อ�านวยการจิตอาสาพระราชทาน	 และส�านักทะเบียน

อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย	ครับ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 09 ประจ�ำเดือน กันยำยน 2563

นายวีระชาติ ดาริชาติ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

บก.แถลง



กิจกรรม ภายในส�านกับริหารการทะเบยีน

 ส่วนบริหารและพฒันาเทคโนโลยกีารทะเบียน	จดัอบรม

เชงิปฏบัิติการเกีย่วกบัการจดัท�าบตัรประจ�าตัวประชาชนคนไทย

ในต่างประเทศ	 แก่ข้าราชการที่ไปประจ�าการในต่างประเทศ	

ระดับเลขานุการฯ	นักการทูตช�านาญการ	ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าทีก่รมการกงสลุในฐานะนายทะเบยีน	ณ	สถานเอกอัครทูต

หรอืสถานกงสุลใหญ่	โดยจัดให้มกีารอบรมเชงิปฏิบติัการเกีย่วกบั

ระบบการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	โดยฝ่ายสนับสนุนการ

ปฏิบตักิารภมูภิาคและต่างประเทศ	เมือ่วนัจันทร์ท่ี	3	สิงหาคม	2563

เวลา	09.00	 -	 12.00น.	ณ	ห้องฝึกอบรม	ชั้น	 8	ส�านักบริหาร

การทะเบียน	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	

จังหวัดปทุมธานี

 นายวีนสั สีสุข รองอธบิดกีรมการปกครอง	เป็นประธาน

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติ

เป็นไทย	 การขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการขอกลับคืน

สัญชาติไทย	ครั้งที่	5/2563	เมื่อวันจันทร์ที่	18	สิงหาคม	2563	

เวลา	 09.30	 น.	 ณ	 ห้องประชุมบัวแก้ว	 ช้ัน	 2	 ส�านักบริหาร

การทะเบียน	อาคารกรมการปกครอง	(คลอง	9)	อ�าเภอล�าลูกกา	

จังหวัดปทุมธานี
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นายสุชาติ ธานีรัตน์
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรบริหำรงำนทะเบียน
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 ความเป็นมา	กรมการปกครอง	ได้ออกบตัรประจ�าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดมาต้ังแต่ป	ี
พ.ศ.	 2548	 เป็นบัตรชนิดสัมผัส	 (Contact	 Smart	 Card)
การใช้งานต้องสอดบตัรเข้าในเคร่ืองอ่าน	(Smart	Card	Reader)
ข้อมูลที่เก็บไว้ในบัตร	(Chip)	ประกอบด้วย	ข้อมูลที่ปรากฏ
ตามหน้าบตัร	ข้อมลูตามทะเบียนบ้าน	และข้อมูลทะเบยีนอืน่ๆ
ของเจ้าของบัตร	 เช่น	ทะเบียนสมรส	ประวัติการเปลี่ยนชื่อ	
เป็นต้น	 แต่ข้อมูลในส่วนน้ีจะอ่านได้เมื่อเจ้าของบัตรต้อง
อนุญาตด้วยการวางนิ้วชี้	หรือใส่รหัสลับเท่านั้น	นอกจากนั้น
ยังมีข้อมูลที่ส่วนราชการต่างๆเก็บไว้ในบัตรอีกส่วนหนึ่ง	
ประกอบด้วย	 ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล	 ข้อมูลผู้พิการ	
ข้อมูลเกษตรกร	 ข้อมูลทหารผ่านศึก	 ข้อมูลผู้ผ่านการตรวจ
เลือกทหาร
	 พระราชบญัญัติบตัรประจ�าตัวประชาชน	พ.ศ.	2526
และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2554	 “มาตรา	 7/1
บัตรนอกจากจะมีรายการตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 7	 แล้ว	

จะมหีน่วยความจ�าเพือ่บนัทกึข้อมลูอืน่ของผูถ้อืบตัรด้วยกไ็ด้
แต่ข้อมลูทีบ่นัทกึไว้ในหน่วยความจ�าดงักล่าวต้องไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงมิใช่เป็นผู ้จัดท�าหรือ
รวบรวมข้อมูลน้ันได้	 เว้นแต่เป็นข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏ
อยู่บนบัตร หรือเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานท่ีมีความ
จ�าเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ผู ้ถือบัตรโดยได้รับความยินยอมจากผู ้ถือบัตรหรือ
เพื่อประโยชน์ของรัฐ หรือเพื่อความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง” ท้ังนี้	 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ในการติดต่อราชการและการท�าธุรกรรมกับภาคเอกชน
กรมการปกครอง	จงึได้ออกหลกัเกณฑ์	การอนญุาตให้หน่วยงาน
ของรฐัและเอกชนใช้โปรแกรมการอ่านข้อมลูจากบตัรประจ�าตวั
ประชาชนแบบอเนกประสงค์	 (Smart	 Card)	 ลงวันท่ี
10	 เมษายน	 2552	 ท�าให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ได้รบัอนญุาตให้ใช้โปรแกรมดงักล่าวแล้วกว่า	626	หน่วยงาน	
(ข้อมูล	ณ	เดือนสิงหาคม	2563)

บัตรประจ�ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
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 การใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ให้เกิดประโยชน์อย่างไร	 ที่ผ่านมาจะเห็น	
หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนเรียกส�าเนาบัตร	 และ
ทะเบยีนบ้านจากผู้รับบรกิารทัง้ให้ประชาชนน�าส�าเนามาเอง
หรอืหน่วยบริการเป็นผูจ้ดัท�าส�าเนาให้หน่วยบรกิารมีความเสีย่ง
ท่ีจะได้เอกสารมีการแก้ไขหรือเอกสารปลอมในการท�า
ธุรกรรม	 หรือการน�าบัตรผู้อื่นหรือบัตรปลอมไปใช้แสดงตน
กับหน่วยบริการตามท่ีเป็นข่าวอยู ่ต่อเนื่อง	 เช่น	 เมื่อปี
พ.ศ.	2560	กรณี	มคีนน�าบตัรของนางสาวณชิา	ไปเปิดบญัชกีบั
ธนาคาร	7	แห่ง	จ�านวน	9	บัญชี	ทั้งที่เจ้าของบัตรได้มีการ
แจ้งบัตรหายไว้ในระบบและมีการออกบัตรใหม่แล้ว	เป็นต้น	
แสดงว่าธนาคารขาดความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าว	 ทั้งที่
กรมการปกครองได้อนุญาตให้ธนาคารใช้งานโปรแกรม
การอ่านข้อมลูจากบตัรแล้ว	ตามประกาศลงวนัที	่10	เมษายน	
2552	 หลังจากเกิดกรณีดังกล่าวท�าให้ภาคธุรกิจเอกชน
เร่งพัฒนาระบบการอ่านข้อมลูจากบตัร	ปัจจุบนัมกีารบรกิาร
ประชาชนด้วยการอ่านข้อมลูจากบตัรและไม่เรยีกส�าเนาบัตร
จากประชาชน	โดยเฉลีย่วนัละ	10	ล้านรายการ	จาก	600	กว่า
หน่วยงาน
	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 15	 มีนาคม	 2559
ให้กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมการปกครอง	 เป็นแกนหลัก
ในการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
สู่เป้าหมายการบริการประชาชนของทุกหน่วยงานโดยใช้
บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	 (Smart	Card)	
บัตรเดียวแทนการเรียกส�าเนาเอกสารราชการทุกประเภท
ซึง่กรมการปกครอง	ได้จดัหาเครือ่งอ่านบตัรกว่า	2	แสนเครือ่ง
แจกจ่ายให้หน่วยงานราชการที่ร้องขอ	 เพื่อน�าไปบริการ
ประชาชน	ปัจจบุนัมจี�านวนฐานข้อมลูทีส่ามารถแลกเปลีย่น
เชื่อมโยงได้แล้ว	208	ฐานข้อมูล	จาก	74	หน่วยงาน	ซึ่งใน	
เดือนสิงหาคม	 2563	 มียอดการใช้ข้อมูลบริการประชาชน	
ผ่านระบบการบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิาร
ภาครัฐ	 (Linkage	 Center)	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563
(1	ตุลาคม	2562	-	31	สิงหาคม	2563)	จ�านวน	53,657,743	
รายการ	
 ในยุค New Normal กรมการปกครองมีแนวคิด
ในการใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนอย่างไร	กรมการปกครอง	
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการบริการประชาชน
ทั้ งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่จะต ้องเผชิญหน ้า

(Face	 to	 Face)	 ในยุคท่ีโลกเปลี่ยนแปลงท้ังโรคร้ายและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 ประเทศไทยพยายามขับเคลื่อนให้เกิด
การใช้งานระบบดจิทิลัไอด	ี(Digital	ID)	หรอืระบบการพสิจูน์
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	 โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไป
แสดงตนกับเจ้าหน้าทีข่องหน่วยบรกิารแต่ใช้วธิกีารแสดงตน
ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือแทน	แต่การขับเคลื่อนที่ผ่านมา
ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ	 กรมการปกครอง	 โดยส�านักบริหาร
การทะเบียนเห็นว่าถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการสร้างระบบดังกล่าว	 เนื่องจากกรมการปกครองเป็น
ผู้ออกบัตรประจ�าตัวประชาชนมีฐานข้อมูลบุคคล	 ข้อมูล
อตัลกัษณ์บคุคล	ทีจ่ดัเกบ็ไว้ตามอ�านาจหน้าที	่จงึได้ด�าเนนิการ
จัดท�าระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภายใต้ช่ือ	
DOPA	Digital	 ID	 โดยก�าหนดเปิดใช้งานน�าร่องงานบริการ
ด้านการทะเบียนก่อนในระยะแรก	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	
2563	 เป็นต้นไป	 และจะประเมินผลขยายไปยังภาคธุรกิจ
เอกชนได้ภายหลังที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
	 การสร้างระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	
(Digital	ID)	ถอืว่าเป็นการเปลีย่นแปลงการบรกิารประชาชน
ครั้งส�าคัญของประเทศไทย	 ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะภาคการเงนิการธนาคาร	ทีส่ามารถให้บรกิารลกูค้าได้
โดยไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยบริการ	 ทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย
และเวลาของประชาชนที่ส�าคัญเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานบริการได้อย่างมหาศาล

................................................
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สรุปผลกำรด�ำเนินงำนภำรกิจด้ำนบัตรประจ�ำตัวประชำชน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)
ส่วนบัตรประจ�ำตัวประชำชน

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยให้บริการงานบัตรประจ�าตัวประชาชน
				1.1	สถานที่ยื่นค�าขอมีบัตร	จ�านวน	1,174	แห่ง	ประกอบด้วย

				1.2	หน่วยบริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง	(Mobile	Unit)	จ�านวน	154	ชุดปฏิบัติการ
				1.3	จุดเคาน์เตอร์บริการอ�าเภอ...ยิ้ม	จ�านวน	65	แห่ง/จุดบริการด่วนมหานครของกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	6	แห่ง

2. สถิติการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

3. สถิติการออกหน่วยบริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

หมายเหตุ	 -	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด-19	 ในประเทศไทย	 ส่งผลท�าให้สถิติ

การออกหน่วยบริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	ลดลงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ที่ ประเภท (กรณี) จำานวน (ครั้ง) จำานวน (ราย)

1. กรณีทั่วไป	เช่น	ออกหน่วยอ�าเภอเคลื่อนที่	จังหวัดเคลื่อนที่	เป็นต้น 365 7,054

2. กรณีผู้ป่วยติดเตียง	คนชรา	และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 1,347 5,215

3. กรณีผู้อยู่ในความดูแลของเรือนจ�าและทัณฑสถาน 22 3,680

4. กรณีพื้นที่ห่างไกล 19 449

5. กรณีเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 7 281

รวม 1,760 16,679

การทำาบัตรภายในประเทศ (ราย) การทำาบัตรในต่างประเทศ (ราย) รวม (ราย)

7,592,796 12,444 7,605,240

ที่ สถานที่ยื่นคำาขอมีบัตร จำานวน (แห่ง)

1. ที่ว่าการอ�าเภอ 878

2. ส�านักงานเขต 50

3. ส�านักงานเทศบาล 149

4. ศาลาว่าการเมืองพัทยา 1

5. ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง 1

6. สถานเอกอัครราชทูต	และสถานกงสุลใหญ่ 95
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ข้อมูลภำพรวมกำรมีบัตรประจ�ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
(ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

1.	บุคคลผู้มีสัญชาติไทย	จ�านวน	66,185,145	คน	โดยเป็นบุคคลที่มีอายุก่อน	7	ปีบริบูรณ์	จ�านวน	4,851,678	คน	
2.		สถิติการมีบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card)	ดังนี้

3.		เด็กอายุ	7	ปีบริบูรณ์	(เกิดวันที่	1	ตุลาคม	2555	ถึงวันที่	30	กันยายน	2556)	มีจ�านวน	803,581	คน	ท�าบัตรประจ�าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card)	แล้วจ�านวน	361,075	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	44.93

หมายเหตุ	-	ส�านกัทะเบยีนจงัหวดั	อ�าเภอ	เขต	เมอืงพทัยา	และเทศบาลทีม่บีรกิารงานบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืงานทะเบยีนราษฎร	
ด�าเนินการรับแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตา	ตามแนวทางหนังสือกรมการปกครอง	ที่	มท	0309.2/ว	35213	ลงวันที่
26	ธันวาคม	2562	เรื่อง	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและดวงตา

สถิติผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อการปลูกถ่าย ณ ส�านักทะเบียนทั่วประเทศ

อวัยวะ (ราย) ดวงตา (ราย) อวัยวะและดวงตา (ราย) รวม (ราย)

2,142 76 2,704 4,922

 แนวทางการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย มีบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97
เพื่อรองรับนโยบายการใช้บัตรใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
	 1.	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	ณ	อ�าเภอ	เขต	เทศบาล	เมืองพัทยา	และ
จุดบริการนอกท่ีตัง้ของสถานทีใ่ห้บรกิารดงักล่าว	รวมทัง้การจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนให้กบัคนไทยทีอ่าศยัอยูใ่นต่างประเทศ
	 2.	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเด็กอายุ	7	ปีบริบูรณ์	ให้ยื่นค�าขอมีบัตรครั้งแรก
ภายในก�าหนด	(หนังสือกรมการปกครอง	ที่	มท	0309.2/ว	987	ลงวันที่	14	มกราคม	2563)
	 3.	การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนให้กบัคนพกิาร	ตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื
เพือ่การใช้บตัรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card)	แทนบตัรประจ�าตวัคนพกิาร	(หนงัสอืกรมการปกครอง
ที่	มท	0309.2/ว	12886	ลงวันที่	21	พฤษภาคม	2562	และหนังสือกรมการปกครอง	ที่	มท	0309.2/ว	25944	ลงวันที่	
29	กันยายน	2563)	
	 4.	การจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนนอกสถานที	่กรณผีูป่้วยตดิเตยีง	คนชราและผูพ้กิารทีไ่ม่สามารถเคลือ่นย้ายได้
ขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน	(หนังสือกรมการปกครอง	ที่	มท	0309.2/ว	898	ลงวันที่	17	มกราคม	2560)
	 5.	การจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย	ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
ประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานด้านการจัดท�าทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่อยู่ใน
ความควบคมุดแูลของเรอืนจ�าและทณัฑสถานทัว่ประเทศ	ลงวนัที	่15	กนัยายน	2551	ระหว่างกรมราชทณัฑ์กบักรมการปกครอง
	 6.	การจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับพระภิกษุและสามเณร

ที่ ช่วงอายุ จำานวน (คน) มีบัตร (คน) ร้อยละ

1. อายุ	7	ปีบริบูรณ์	-	70	ปีบริบูรณ์ 56,376,531 54,275,438 96.27

2. อายุ	70	ปีบริบูรณ์	ขึ้นไป 4,956,936 4,562,825 92.05

รวม 61,333,467 58,838,263 95.93
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	 กรมการปกครองได้มนีโยบายและแนวทางการด�าเนนิงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ประกอบด้วย	โครงการส�าคญัของ

กรมการปกครอง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 (10	Flagships	 for	DOPA	Excellence	2020)	และการขับเคลื่อนภารกิจ

กรมการปกครองในระดับพืน้ที่	เพือ่มุ่งสู่	“หมู่บ้าน	อยูเ่ย็น”	(Inclusive	Growth	Village)	และ	“อ�าเภอ	เป็นสุข”	(Happy	District)	

ซึ่งงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น	 1	 ใน	 10	 งานส�าคัญของกรมการปกครอง	 :	 อ�าเภอด�ารงธรรม	 ตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ	(Ending	statelessness)	โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	13,300	ราย

	 ส�านักบริหารการทะเบยีน	ได้จดัชดุปฏบิติัการจากคณะท�างานตามโครงการขบัเคลือ่นนโยบายส�าคญัของกรมการปกครอง

ด้านสัญชาติและสถานะบคุคล	โดยมีผูอ้�านวยการส�านกับริหารการทะเบียนเป็นหวัหน้าคณะท�างาน	ลงพืน้ท่ีอ�าเภอสงัขละบุร	ีจงัหวดั

กาญจนบุรี	ระหว่างวันที่	15	-	17	กันยายน	2563	เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือส�านักทะเบียนในการรับค�าร้อง	ขอลงรายการ/ขอให้มี

สัญชาติไทย	 และรับค�าร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติ

และสถานะบุคคล	โดยมีผลการด�าเนินการดังนี้

นโยบายส�าคัญ

การขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล : อ�าเภอด�ารงธรรม

(Flagships for DOPA Excellence 2020)
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	 1.	 รับค�าร ้องขอลงรายการสัญชาติไทย	 ตาม

มาตรา	 23	 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับที่ 	 4)

พ.ศ.	2551	จ�านวน	21	ราย

	 2.	 รับค�าร้องขอมีสัญชาติไทย	 ตามมาตรา	 7	

ทวิ	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	 พ.ศ.	 2508

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	จ�านวน	35	ราย

	 3.	 รับค�าร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง

โดยชอบด้วยกฎหมายจ�านวน	56	ราย
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นายอดุลย์ ถาวรกุล
นำยอ�ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี

 อ�า เภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 	 ป ัจจุ บันมี

นายอดุลย์ ถาวรกุล เป็นนายอ�าเภอ	 แบ่งการปกครองเป็น

3	 ต�าบล	 28	 หมู่บ้าน	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 4	 แห่ง

มีประชากร	จ�านวน	12,198	คน	รวม	4,145	ครัวเรือน	

 แนวทางการให้บริการประชาชน	 น้ันต้องให้บริการ

ด้วยความ	 “ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 สมบูรณ์”	 ให้บริการเหมือนหนึ่ง

เป็นญาติมิตร	 ส�าหรับผู้ป่วยติดเตียงน้ัน	 เม่ือมีผู้ร้องขอมาก็จะ

ประสานกับศูนย์บริหารการทะเบียน	ภาค	7	สาขาจังหวัดราชบุรี	

ออกปฏิบัติงานร่วมกัน	 การท�างานจะยึดหลักแนวคิด	 “สะดวก	

รวดเร็ว	 เข้าถึงง่าย”	 ด้านการให้บริการตามโครงการส�าคัญของ	

กรมการปกครอง	(10	Flagships	for	DOPA	Excellence	2020)	

เกี่ยวกับบุคคลไร้รัฐ	ไร้รากเหง้า	ที่มีปัญหาทางทะเบียน	และการ

ก�าหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติของส�านักทะเบียนอ�าเภอ

วดัเพลงนัน้	ไม่มปัีญหาทางทะเบยีน	ในบคุคลกลุม่ดงักล่าวมกีลุม่

ไร้รากเหง้าทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

ส�ารวจไว้	 2	 ราย	 และมีกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา	 1	 ราย

ซึง่ได้ก�าหนดสถานะและจดัท�าทะเบยีนประวตัไิว้เมือ่ปี	พ.ศ.	2554	

 มาตรการในการป้องกันการทุจริตทางทะเบียน
และบัตรประจ�าตวัประชาชน	บคุลากรส�านกัทะเบยีนต้องศกึษา

ระเบยีบ	กฎหมาย	ปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ	และให้ข้อมลูข่าวสารได้

 ความภาคภมูใิจในการแก้ไขปัญหาด้านงานทะเบยีน
และบัตรประจ�าตัวประชาชน สามารถเพิ่มชื่อบุคคลผู้สูงอายุซึ่ง	

บดิา	-	มารดา	เสยีชวีติ	และไม่มเีอกสารหลกัฐานใดๆ	มเีพยีงญาติ

และติดตามมาเป็นพยานได้ด�าเนินการเพิ่มชื่อเรียบร้อย	จ�านวน

2	ราย

“ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ”
หลักการท�างาน

เพื่อมุ่งผลลัพธ์ให้เกิด

ความพึงพอใจ

ของประชาชน
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID – 19)	จึงท�าให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอวัดเพลงต้อง
ด�าเนินการตามมาตรการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัว
ประชาชนรปูแบบใหม่	(New	Normal)	โดยการจัดเก้าอ้ีนัง่	เว้นระยะห่าง
ฉดีพ่นแอลกอฮอล์	ฆ่าเช้ือ	หมัน่ท�าความสะอาดส�านกัทะเบยีนอยูเ่สมอ
มกีารตรวจคัดกรองวดัอณุหภมูร่ิางกาย	และบรกิารเจลล้างมอืก่อนเข้า
ส�านักทะเบียน	 ก�าชับให้บุคลากรและผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากาก
อนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ
 จุดเด่นของส�านักทะเบียนอ�าเภอวัดเพลง	 เจ้าหน้าที่
ส�านักทะเบียนอ�าเภอให้บริการด้วย	 Service	 Mind	 และปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย	 อ�าเภอมีจ�านวนประชากรน้อย	 จึงไม่ต้อง
รอคอยนาน	การเดินทาง	การคมนาคมสะดวก	ประชาชนเดินทางมา
ติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย
 การให้บริการจองคิวหรือนัดหมายล่วงหน้าและการให้
บริการคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน	 ด้วยระบบออนไลน์
ส�านักทะเบียนอ�าเภอวัดเพลง	 ใช้วิธีนัดหมายล่วงหน้าเฉพาะราย
ที่มีปัญหาในการที่ต้องใช้เวลาให้บริการนานเป็นพิเศษ	เช่น	การออก
หนังสือรับรองรายบุคคล	การขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน	เป็นต้น	
ซ่ึงต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบเอกสาร	 และสอบสวนพยาน
แต่หากต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์	 อาจจะมี
ปัญหาการจัดคิวส�าหรับผู้ที่เดินทางมาติดต่อ	 ณ	 ส�านักทะเบียน
โดยมไิด้นดัหมายล่วงหน้า	อกีทัง้ประชาชนทีอ่ยูใ่นชนบทจะมอีปุสรรค
ในการใช้เทคโนโลยีส่ือสารออนไลน์	 เช่น	 สัญญาณอินเตอร์เน็ต
อาจไม่ทั่วถึง
 การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก GECC (อ�าเภอสะดวก)
การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกเป็นแนวทางการให้บริการที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการให้บริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการ	
หลาย	 ๆ	 เรื่อง	ณ	 สถานที่เดียวกัน	 ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปตดิต่อราชการ	หากอ�าเภอใดมีหน่วยงานบรกิารของภาครฐั
หลายหน่วยงาน	 ก็จะสามารถตั้งจุดให้บริการประชาชนร่วมกัน
ณ	สถานทีท่ีเ่ดียวกนัได้	ท�าให้เกดิความสะดวกให้บรกิารประชาชนให้
เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน	ณ	บริการจุดเดียวกัน
 การด�าเนินการศูนย์อ�านวยการจิตอาสาพระราชทาน
อ�าเภอวัดเพลง	จงัหวดัราชบรุ	ีก�าหนดรับสมคัรจติอาสาในแต่และเดอืน
คอื	ทกุวนัที	่1	-	10	ของทกุเดือน	ปัจจุบนัมจีติอาสา	จ�านวน	1,500	ราย
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นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์
นำยอ�ำเภอเชียงคำน

นายกิตติวัชร์ แยบดี
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง

 “ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
   ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
    มปัีญหาปรกึษานายทะเบยีนอ�าเภอ”

ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย

 อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	 ปัจจุบันมี	นายภูริวัจน์
โชตินพรัตน์ เป็นนายอ�าเภอ	และนายกิตติวัชร์	แยบดี	เป็นหัวหน้า

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง	 นายกิตติวัชร์	 แยบดี	 ได้กล่าวถึง

อ�าเภอเชยีงคานให้กับทมีงานประชาสมัพนัธ์ว่า	ปัจจบุนัเชยีงคานเป็นที่

รูจ้กักนัในฐานะทีเ่ป็นเมอืงท่องเทีย่วในเชงิวฒันธรรม	มคีวามสงบของ

วิถีชีวิตผู้ท่ีอาศัยในท้องถ่ิน	 ความงดงามของทัศนียภาพท่ีอยู่ติดกับ

แม่น�้าโขงที่ไหลผ่านเข้ามายังดินแดนไทยตั้งแต่จังหวัดเชียงราย	

ผ่านอ�าเภอเชียงคาน	 จังหวัดเลย	 จังหวัดหนองคาย	 จังหวัดบึงกาฬ	

จังหวัดนครพนม	จังหวัดมุกดาหาร	จังหวัดอ�านาจเจริญ	และจังหวัด

อุบลราชธานีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทย	 -	 ลาว	 ผ่านดินแดน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย	 รวมความยาวช่วงที่ไหลผ่าน

พรมแดนกั้นไทย	-	ลาว	เป็นระยะทางประมาณ	800	กิโลเมตร	

 แนวทางการให้บรกิารประชาชน	ให้บริการด้วยความเต็มใจ

แก้ปัญหาให้กับประชาชนและสร้างศรัทธาประชาชน	 มุ่งเน้นการ

บรหิารราชการทีมุ่ง่เกดิประโยชน์สุขและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน	การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	

ให้ประชาชนทราบเข้าใจง่ายเวลามาติดต่อ

 มาตรการในการป้องกันการทุจริตทางทะเบียน
และบัตรประจ�าตัวประชาชน	 ได้ยึดนโยบายของกรมการปกครอง

เป็นหลักการท�างานได้ก�าชับให้ปฏิบัติภายใต้ระเบียบกฎหมาย

และหนังสือสั่งการ	 ส�าหรับรายที่มีป ัญหาจะมีการตรวจสอบ

กลั่นกรองเพิ่มเติม

 การให้บริการเกี่ยวกับสัญชาติและสถานะบุคคล 
ประชาชนที่มายื่นขอสถานะบุคคลหรือสัญชาติมีการตรวจเอกสาร

ความถกูต้องแล้วจะเรียกให้ผู้ท่ีย่ืนค�าร้องมาด�าเนนิการต่อ	ในหนึง่เดอืน

จะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ประมาณ	1-2	ราย	เท่านัน้	เนือ่งจากส�านกัทะเบยีน

จะต้องแยกประเภทของผู้ที่ยื่นค�าร้องก่อน	 เช่น	 เป็นบุตรของผู้ท่ีมี

สญัชาติไทย	บดิาและมารดาไทย	แต่ได้เสยีชวีติไปนานแล้ว	ประเภทนี้

ทางส�านกัทะเบียนจะต้องให้ตรวจ	DNA	ก่อน	ส่วนปัญหางานทะเบยีน

สัญชาตน้ัินส่วนใหญ่เป็นการขาดเอกสารยนืยนัการเกดิ	เช่น	พ่อสัญชาตไิทย

แม่สัญชาตลิาวแล้วไม่ได้แจ้งเกิดไว้	ฉะน้ันทางอ�าเภอจงึได้ก�าชับกบัเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอและให้ยึดแนวทางการท�างานโดยยึดหลักตาม

ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	 จัดรูปแบบในการให้

บรกิารประชาชนในรปูแบบใหม่ตามนโยบายกรมการปกครอง

ซึง่ได้มกีารต้ังจดุคดักรองก่อนเข้ารบับรกิารภายในห้องทะเบยีน

จุดคัดกรองเป็นจุดที่หน่ึงก่อนเข้าห้องทะเบียนจะมีก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	 เป็นผู้ให้บริการประชาชน	 วัดอุณหภูมิ	 ล้างมือ

ด้วยแอลกอฮอล์	 แล้วติดสติกเกอร์เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการ

คัดกรองแล้ว	 หากประชาชนไม่มีหน้ากากอนามัยทาง

ส�านักทะเบียนอ�าเภอจะมีแจกให้ผู ้มารับบริการทุกคน

จุดที่สองเมื่อเข้ามาภายในห้องทะเบียนจะต้องรับบัตรคิว

ซึ่งจุดน้ีก็จัดให้มีแอลกอฮอล์ไว้ส�าหรับล้างมือ	 ห้องทะเบียน

จะมีฉากก้ันระหว่างเจ้าหน้าทีก่บัผูข้อรบับรกิารทุกช่องบริการ

และรกัษาระยะห่างขณะนัง่รอรบับรกิาร	กรณผีูป่้วยตดิเตยีง

ที่จะต้องไปให้บริการนอกส�านักทะเบียนน้ันทางอ�าเภอจะ

ประสานแจ้งและมอบหมายให้ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ออกส�ารวจ

จ�านวนผู้ป่วยติดเตียง	 โดยส�านักทะเบียนอ�าเภอจะประสาน

ศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาคสาขาจงัหวดัเลย	เพือ่ร่วมออกไปให้

บริการจัดท�าบัตรฯ	แก่ผู้ป่วยติดเตียงต่อไป

 การด�าเนนิการศนูย์อ�านวยการจติอาสาพระราชทาน
อ�าเภอเชยีงคาน	จงัหวดัเลย	ก�าหนดรบัสมคัรจติอาสาในแต่และเดือน

คือ	 ทุกวันที่	 1	 -	 10	 ของทุกเดือน	 ปัจจุบันมีผู้มาติดต่อขอลง

ทะเบียนอย่างสม�่าเสมอ

 ด้านการท่องเทีย่วอ�าเภอเชียงคาน	มสีถานทีท่่องเทีย่ว

แห่งใหม่ทีก่�าลงัจะเปิดให้บรกิารประมาณเดอืนตลุาคม	2563		คอื	

สกายวอล์คภูคกงิ้ว	ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเลย
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 ศาลเจ้าพ่อกวนอูราชบุร	ีตั้งอยู่	ณ	ต�าบลหน้าเมือง	
อ�าเภอเมืองราชบุรี	 จังหวัดราชบุรี	 สร้างขึ้นเม่ือปี	 พ.ศ.	 2442	
โดยมีท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)
ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่	 5	 เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นโดย
มอบที่ดินจ�านวน	 2	 ไร่	 37	 ตารางวา	 ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง	
และมีประชาชนชาวราชบุรีร่วมใจกันสนับสนุนการก่อสร้างศาล
เจ้าพ่อกวนอูคร้ังนี้	 พร้อมใจกันสละทรัพย์ตามก�าลังศรัทธา
โดยการน�าของนายฮวงฮะ	 แซ่อึ้ง	 นายเซียมง้วน	 แซ่เตียว
จนส�าเร็จและอยู่ในความดูแลของนายจุ้งเม้ง	 แซ่ตั้ง	 (ขุนญาน
วัฒน์วิศิษฐ์)	นายใต้เต็ก	แซ่โต๋ว	ตลอดมา
 ในปี พ.ศ. 2505	 ศาลเจ้าพ่อกวนอูได้ทรุดโทรมลง
ตามกาลเวลา	นายใต้เตก็	แซ่โต๋ว	นายเพ่งลิว้	แซ่หงุย่	นายเซาะกงั	แซ่ตัง้
รวมกรรมการ	 31	 ท่านพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวราชบุรี
ได้บริจาคทุนทรัพย์	โดยรื้อศาลหลังเก่าแล้วสร้างหลังใหม่ขึ้น
 วันที่ 13 มกราคม 2507 ได้มีการวางศิลาฤกษ์
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	 (นายจันทร์	 สมบูรณ์กุล)	
เป็นประธานในพิธี

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2510	 ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ได้ท�าพธิเีปิดอกีครัง้หนึง่	โดยม	ีพณฯ	เอกอคัรราชทตู	สาธารณรฐั

ประชาชนจีน	 ประจ�าประเทศไทย	 (พลเอกแผ่	 เม่งฉิบ)	 ร่วมกับ

ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัราชบรุ	ี(นายยทุธ	หนนุภักด)ี	เป็นประธาน

ในพิธี

	 สถานที่แห่งนี้	จึงเป็นปูชนียสถานส�าหรับสักการะบูชา

ของประชาชนทั่วไป	จนกระทั่งทุกวันนี้

ประวัติศาลเจ ้ าพ ่อกวนอูราชบุรี



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

15ฉบับเดือน กันยายน 2563

“แม้ความดีจะเป็นได้แค่รูปธรรมและนามธรรม

แต่ความดีเป็นน�้าหล่อเลี้ยงที่เราสามารถ

หยิบยื่นให้กันและกันได้”

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธนาคม	จงจิระ,	สมหวัง	พ่วงบางโพ,	ศักดิ์ฤทธิ์	สลักค�า,	พิริยะ	ฉันทดิลก,	วีนัส	สีสุข	บรรณาธิการอำานวยการ วีระชาติ	ดาริชาติ

ท์ี่ปรึกษา	สัญชัย	เตชนิมิตวัช,	สุชาติ	ธานีรัตน์,	รัฐยา	อาจหาญ	เผยพร,	สุโสฬส	พึ่งบุญ,	ประเชิญ	สมองดี,	ณัฐธยาน์	ตรีรัตนานุสรณ์,	ลักษณา	อภิรติปัญญา,	พิธาสรวง	จันทร์ฉายฉัตร,	อภิญญา	อุ่นเรือน,	ธีรภัทร	มีอารีย์,	เอกอนันต์	ศรีอินทร์

บรรณาธิการประจำาฉบับ ชาคริต	ตันพิรุฬห์	กองบรรณาธิการ	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	ณัฐพร	พรหมมาสกุล,	กรองแก้ว	แสงภูริภัทร์	ฝ่ายจัดทำา	ศุภเชษฐ	แสนยางนอก,	สิตานัน	บุณโยดม	ฝ่ายทะเบียนและจัดส่ง	สุรพล	ศุยะสุนานนท์,	พรทิพย์	สงศรีอินทร์,	มีชัย	จุลภักด์ิ

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

ควำมดี = ควำมสุข

ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค 1 ร่วมกับส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอออกให้บริกำรท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชน
กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรำ และผู้พิกำรจนไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้

ประจ�ำเดือน สิงหำคม 2563 จ�ำนวน 37 รำย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดสระบุรี



วารสารสาระทะเบียน - บัตร “The One” เปนวารสารรายเดือนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

จัดพิมพเดือนละ 6,000 ฉบับ โดยแจกจายใหผูบริหาร หนวยงานภายในกรมการปกครอง

ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศ

ติดตอฝายจัดทำ : 59 หมูที่ 11 ถนนลำลูกกา คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 0-2791-7652-4 Call Center : 1548 E-mail : theone_9@windowslive.com http://www.bora.dopa.go.th

จิตอาสาพระราชทาน
ROYAL THAI VOLUNTEERS

“Doing Good Deeds For Country And People”
“เราทำความดีเพื�อ ชาติ ศาสน กษัตริย”
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ลงทะเบียนไมได

ลำดับที่

1

3

4

หนวยงาน

30

23,981รวมทั้งสิ้น

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 617

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 23,329

45

23,996

จำนวนขอมูล

ผูสมัคร/ราย

ลงทะเบียน

และพิมพบัตรได

617

23,329

หนวยงานแจง

เลขประจำตัวไมถูกตอง

-

-

-

-

15

15

ลงทะเบียนซ้ำ

-

2 เพิ่มเติมพิเศษ ศอญ.จอส.พระราชทาน

กระทรวงการตางประเทศ

55 - -

-
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