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 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร The one ทุกท่าน ตามที่กรมการปกครองได้แสดงจุดยืนประกาศ

เจตจ�านงสุจริตในการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “กรมการปกครอง ใสสะอาด”

เพ่ือให้บคุลากรในสงักดัยดึถอืและน�าไปปฏิบติั โดยท่านอธบิดกีรมการปกครอง (นายธนาคม จงจริะ) และคณะผูบ้รหิาร

รวมทั้งข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมการปกครองทุกคนขอให้ค�ามั่นว่า “จะยึดมั่นในสถาบันหลัก

ของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุ โดยจะบรหิารและปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภบิาลด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ มคีณุธรรม มคีวามโปร่งใส 

ประพฤต ิปฏบัิติและด�ารงตนไว้ ซึง่เกยีรติและศกัดิศ์รคีวามเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัฯ” จงึขอความร่วมมอืทกุท่านถอืปฏบัิติ

ตามเจตจ�านงการบรหิารงานด้วยความซือ่สัตย์อย่างมคีณุธรรมและโปร่งใส ซึง่รายละเอยีดท่านสามารถตดิตามอ่านได้ที่

คอลัมน์ Special Scoop ในฉบับครับ 

 ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังมีความส�าคัญกับกรมการปกครองเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์

ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ที่จัดตั้งครบรอบ 67 ปี ขอยกย่องและเป็นก�าลังใจให้แก่

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ตรากตร�า มาโดยตลอดครับ และ

ในภารกิจด้านการทะเบียนได้มีการรณรงค์จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับ

เด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านที่เกิดในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีอายุครบ 7 ปี

บริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 และกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงขอให้

ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอทกุแห่งประชาสมัพันธ์โดยท่ัวกนัครบั ในโอกาสนีข้อขอบคณุการจดักจิกรรมบรกิารประชาชนเชิงรกุ

ในพ้ืนทีอ่�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ทีไ่ด้มกีารบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานในพืน้ทีจ่ดักจิกรรมบรกิารประชาชน

เชงิรุก ประกอบด้วย การจัดท�าบตัรประจ�าตัวประชาชน มอบรถเขน็ มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค การตรวจตดิตามสขุภาพ

ผู้เข้ารับการท�าบัตรประจ�าตัวประชน ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างเข้าถึงพื้นที่ครับ

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

นายสันติ รังษิรุจิ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บก.แถลง
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 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

และนายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง

ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

ประชาชนในการจองคิวยื่นค�าร้องขอจดทะเบียนสิทธิและ

นติิกรรมทางอนิเตอร์เนต็ เมือ่วนัพธุที ่3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564

โดยม ีพลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานในพิธี

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้าย

วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ครบรอบ 67 ปี โดยมี นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง 

และข้าราชการเข้าร่วมพิธี ณ อาคารกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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SPECIAL
SCOOP

 กรมการปกครอง แสดงจุดยืน ประกาศเจตจ�านงสุจริตในการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 “กรมการปกครอง ใสสะอาด” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ข้าราชการและบคุลากรในสงักดักรมการปกครองทกุคนยดึถอื

และน�าไปปฏิบัติ เพื่อด�ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชน

เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

นโยบายของรฐับาล ข้อที ่10 การส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก�าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส�านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ

ความซือ่สัตย์สจุรติของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทกุระดบั ประกอบกบัพระราชบัญญตัมิาตรฐานจรยิธรรม พ.ศ. 2562 ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์

การประพฤตปิฏบิตัอิย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั อนัเป็นหนึง่ในนโยบายส�าคญัและถอืเป็นวาระเร่งด่วนส�าคญัของประเทศ

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมการปกครอง

ทุกคน ขอให้ค�ามั่นว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะบริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต

มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิดประพฤติปฏิบัติและด�ารงตนไว้ซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กล้ายืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง ยึดมั่นในค่านิยมองค์กรและจะพัฒนาระบบงานโดยน�าเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสู่

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และก้าวเป็นองค์กรในระดับสากล รวมถึงการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่สาธารณชนและบุคลากรในองค์กร รวมทั้งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองทุกคนถือปฏิบัติตามเจตจ�านงการบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดังนี้
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SPECIAL SCOOP

 1. ปกป้อง และเทดิทนูไว้ซึง่สถาบนัหลกัของชาติ และพทิกัษ์รกัษาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข

 2. บริหารงานและปฏิบัติงานโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ มุ่งอ�านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยเปิด

โอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานร่วมตรวจสอบการปฏบิตังิาน และสามารถเข้าถงึข้อมลูการด�าเนนิงาน

ตามภารกิจต่างๆ ของกรมการปกครองได้ 

 3. บริหารและปฏิบัติงานโดยยึดหลักนิติธรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีกฎหมาย

ก�าหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ หากการบริหารหรือปฏิบัติงานใด ๆ 

ต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

 4. ให้มีมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค

ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด�าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

 5. ใช้ทรัพยากรในการบริหาร อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น

ความประหยัด และคุ้มค่า

 6. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมลูข่าวสาร เบาะแสการทจุรติ ร้องเรยีนร้องทกุข์ผ่านกองตรวจราชการและเรือ่งราวร้องทุกข์

กรมการปกครอง หมายเลขโทรศพัท์ 0 2629 9123 – 4 และศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ กรมการปกครอง หมายเลขโทรศพัท์ 

0 2226 0530 กรณีพบการทุจริตจะด�าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และลงโทษผู้กระท�าการทุจริตอย่างจริงจัง

 7. ประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานจริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การต่อต้าน

การรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริต

เชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 8. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กรด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีความละอาย

เกรงกลัวที่จะทุจริต และมีจิตส�านึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียงเข้าใจได้ว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน

สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม พร้อมร่วมท�าหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับ

ผลประโยชน์ ให้แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

 9. ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล

องค์กรอิสระ และหน่วยงานก�ากับดูแล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือให้

บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

 10. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรของกรมการปกครองในการปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ เพื่อก้าวสู่

การเป็นองค์กรคณุธรรม คือ พอเพยีง วนิยั สจุรติ จิตอาสา และน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง หลกัศาสนา และวถีิวฒันธรรม

มาใช้ในการปฏิบัติงานและด�าเนินชีวิต
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 การจดทะเบียนสมรสมีความส�าคัญต่อคู่แต่งงาน สามีภรรยา เน่ืองจากเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงถึง

ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวและเป็นหลักฐานที่ใช้ส�าหรับการยืนยันสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาและบุตร เช่น การเบิก

ค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาและบุตรจากทางราชการหรือนายจ้าง การร่วมใช้ชื่อสกุลของสามีหรือภริยา สิทธิในการรับมรดกกรณี

เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ฯลฯ เป็นต้น

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการสมรสในประเทศไทย สมยักรงุศรอียธุยาและสมยักรงุรตันโกสนิทร์ตอนต้น เรยีกว่ากฎหมายลกัษณะผวัเมีย

จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2478 จึงได้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวประกาศใช้

ซึ่งจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสจึงจะเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของชายหญิง ดังนี้

 - ถ้าคู่สมรสอายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องน�าบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย/กรณีที่มี

อายุต�่ากว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ท�าการสมรสได้/ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ สามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง

 - ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

 - ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

 - ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

 - ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

 - กรณีหญิงหม้ายจะสมรสใหม่ จะด�าเนินการได้เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ คลอดบุตรแล้ว

ในระหว่างนั้น/สมรสกับคู่สมรสเดิม/มีใบรับรองแพทย์สาขาเวชกรรมว่าไม่ได้ตั้งครรภ์/ศาลมีค�าสั่งให้สมรสได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

 - บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

 - ส�าเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ

 - หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือ

องค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล (กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)

 ปัจจุบันกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ จ�านวน

27 ประเภทเอกสาร อาทิ บัตรประจ�าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร ฯลฯ รวมถึงทะเบียนสมรสด้วย ซึ่งประชาชนสามารถ

ขอคดัและรบัรองเป็นภาษาองักฤษ แล้วน�าไปยืน่ขอรบัรองนติกิรณ์ เอกสารทีก่องสญัชาตแิละนติกิรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ

ประชาชนจงึประหยดัค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสาร ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการเดนิทางได้เป็นอย่างมาก มผีลท�าให้ กรมการปกครอง

ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ระดับ : ดีเด่น จาก ก.พ.ร.

 การจดทะเบียนสมรสและการคัดรับรองเอกสารการทะเบียน 2 ภาษา เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับงานบริการประชาชนของ

กรมการปกครองให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ภายใต้

แนวคิด “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” สถิติการจดทะเบียนสมรสใน ปี พ.ศ. 2563 มีการจดทะเบียนสมรส 271,344 คู่ มีชายไทยกับหญิง

ต่างชาติ 1,277 คู่ และมีหญิงไทยกับชายต่างชาติ 4,787 คู่ (ที่มา http:stat.bora.dopa.go.th/stat/marry) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงวันที่

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี มีคู่ชายหญิงจ�านวนไม่น้อยขอจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ ในการเริ่มต้นชีวิตคู่ ณ ส�านักทะเบียน อ�าเภอ/เขต 

ทัว่ประเทศ (เฉพาะส�านกัทะเบยีนทีเ่ปิดให้บรกิารวนัอาทิตย์ที ่14 กมุภาพนัธ์ 2564) ทัง้นีจ้ะต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

“ทะเบียนสมรส”
REGISTRATION OF MARRIAGE
โดย ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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 การลงทะเบียน ขอรบัการช่วยเหลอืตามโครงการต่างๆ ของรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก�าหนดให้ใช้เลขรหัสก�ากับบัตร เป็นส่วนหนึ่งของการกรอกข้อมูลลงทะเบียน 

 รหสัก�ากบับตัร
คือ หมายเลขประจ�าบัตร
ของบตัรประจ�าตวัประชาชน
แ บ บอ เ น ก ป ร ะ ส ง ค ์ 
(Smart Card) แต่ละฉบบั
โ ดยอยู ่ บ ริ เ วณด ้ า นห ลั ง

ของบัตรฯ ซึ่ งจะไม ่ซ�้ ากัน 

ประกอบด้วยชุดตัวอักษรและ

ตัวเลขรวมจ�านวน 12 หลัก 

โดย 2 หลักแรก เป็นตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ และตามด้วย

ตัวเลขอีกจ�านวน 10 หลัก
      ในห้วงที่ผ่านมามีประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกรหัสก�ากับบัตรในการลงทะเบียนขอรับการ
ช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์จ�านวนมาก ซ่ึงปัญหาที่พบ คือ กรณีท่ีตัวเลขหลักที่ 3 เป็นตัวเลข “ศูนย์” (0)
แต่ประชาชนจะกรอกข้อมลูหลกัท่ี 3 เป็นตวัอักษรภาษาองักฤษ “โอ” (O) และการมีเคร่ืองหมาย (-) ท�าให้การลงทะเบยีน
ไม่ส�าเรจ็ จงึขอให้อ�าเภอ เขต เทศบาล และเมอืงพทัยา ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูดงักล่าวให้ประชาชนรบัทราบโดยทัว่กนัต่อไป     

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควดิ-19) ระลอกใหม่ ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไป
ในหลายพ้ืนท่ีตัง้แต่กลางเดอืนธนัวาคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ต้องก�าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าว
 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นของผู้รับบริการ ณ สถานที่
ยื่นค�าขอมีบัตรและความปลอดภัยในการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย จงึได้ออกประกาศให้ขยายก�าหนดเวลา
การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปล่ียนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร จากภายในก�าหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร
มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

 หากประชาชนท่านใดอาศัยอยู ่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดหรือไม่สะดวกไปตดิต่อขอท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน สามารถชะลอ
การยื่นค�าขอมีบัตรออกไปได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยไม่เสียค่าปรับ
กรณีท�าบัตรเกินก�าหนดแต่อย่างใด ส�าหรับผู้ท่ีมีความจ�าเป็นต้องขอมีบัตร
สามารถติดต่อขอรับบริการท�าบัตรได้ ณ ท่ีว่าการอ�าเภอ ส�านักงานเขต 
ส�านักงานเทศบาลหรือศาลาว่าการเมืองพัทยา แห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ แต่
ขอให้ปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด

*** ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อ ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-7620 หรือ Call Center 1548 ***

การขยายก�าหนดเวลาการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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การรณรงค์จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ให้กับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์และกลุ่มผู้เปราะบาง
โดย ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

 บัตรประจ�าตัวประชาชน เป็นเอกสารส�าคัญที่ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้พัฒนาระบบ

การให้บริการโดยใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการ ตลอดจนใช้ในการลงทะเบียน

ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ เช่น โครงการความช่วยเหลอืของรัฐบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) เป็นต้น 

ซ่ึงการประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบยีนบตัรประจ�าตวัประชาชนพบว่าบคุคลผูม้สีญัชาตไิทยซ่ึงมอีายตุัง้แต่ 7 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปและมีชือ่ในทะเบยีนบ้าน

บางส่วนยงัไม่ได้รบัการจดัท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเฉพาะกลุม่เดก็ทีม่อีาย ุ7 ปีบรบิรูณ์ ซึง่ไม่ได้ยืน่ค�าขอมบีตัร

ครั้งแรกภายในก�าหนด 60 วัน ตามกฎหมาย และประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ท�าให้

เข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

1. กลุ่มเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 

 กลุม่เป้าหมาย - เดก็ทีม่สีญัชาติไทยและมชีื่อในทะเบยีนบ้านท่ีเกดิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึง่จะมอีายคุรบ 7 ปีบรบูิรณ์ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จ�านวน 732,626 คน ซึ่งต้องยื่นค�าขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ โดยก�าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการด�าเนินการ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยมีแนวทาง ดังนี้

 1) ใช้งานระบบโปรแกรมผูข้อมบีตัรประจ�าตวัประชาชนเป็นครัง้แรก (รายละเอยีดได้น�าเสนอแล้วในวารสาร THE ONE ฉบบัเดอืนมถินุายน 

2563 หน้าที ่7) ตรวจสอบและพิมพ์รายช่ือผูต้้องขอมบีตัรประจ�าตวัประชาชนครัง้แรกอาย ุ7 ปีบรบิรูณ์ แจ้งไปยงัเจ้าบ้านเพือ่ให้น�าผูม้รีายช่ือไปท�าบตัร 

ณ สถานทีใ่ห้บรกิารของหน่วยงานหรอืสถานท่ียืน่ค�าขอมบีตัรแห่งใดกไ็ด้ทัว่ประเทศ โดยขอให้ด�าเนนิการตรวจสอบข้อมลูดงักล่าวอย่างน้อยสปัดาห์ละ 

1 ครั้ง เนื่องจากจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 2) ประชาสัมพันธ์ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลเด็กทราบข้อก�าหนดของกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชน ตลอดจน

ความส�าคัญของบัตรประจ�าตัวประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างท่ัวถึง เช่น การประชุมก�านันผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว อาสาสมัครฝ่ายทะเบียน

ประจ�าหมู่บ้านและชุมชน กลุ่มไลน์หรือสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น

 ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้มีบัตรประจ�าตัวประชาชนตามกฎหมาย

ส�าหรบัใช้เป็นเอกสารยนืยนัตัวตนและได้รบัความสะดวกในการเข้าถงึบรกิาร

ภาครัฐและเอกชน ลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม ตามหลักการที่ไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง (No one is left behind) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเป็นการขับเคลื่อนโครงการส�าคัญ

ของกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to 

DOPA New Normal 2021) ด้านการยกระดบังานบรกิาร จงึขอให้อ�าเภอ เขต 

เทศบาล และเมืองพัทยา ด�าเนินการรณรงค์จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 3) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ในการน�าเด็กที่มี

สัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมายื่นค�าขอมีบัตร ณ สถานที่

ให้บริการของหน่วยงาน โดยอ�านวยความสะดวกตามความเหมาะสม เช่น 

การเปิดให้บริการจดัท�าบตัรในวนัหยดุราชการ เป็นต้น หรอืก�าหนดแผนการ

ออกหน่วยให้บรกิารจดัท�าบตัรเคลื่อนที ่(Mobile Unit) เชงิรกุ ณ สถานทีต่ัง้

ของสถานศกึษาหรอืสถานทีท่ีเ่หมาะสมร่วมกบัศนูย์บรหิารการทะเบยีนภาค

สาขาจังหวัด

 กรมการปกครองจะติดตามผลการด�าเนินการของอ�าเภอ 

ส�านักงานเขต เทศบาลและเมืองพัทยา โดยการประมวลผลการจัดท�า

บัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ จากฐานข้อมูลทะเบียน

บัตรประจ�าตัวประชาชน เป็นรายไตรมาส เพื่อใช้วัดผลการด�าเนินงาน
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อ้างอิง : หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 3124 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

2. กลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

แต่ยังไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือมีบัตรประจ�าตัวประชาชนแล้วแต่ไม่ใช่บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ดังนี้

 2.1 กลุ่มเป้าหมาย 

  1) คนพิการท่ีขึ้นทะเบียนคนพิการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว กรมการปกครองได้จัดท�า

ระบบโปรแกรมตรวจสอบบัญชีรายช่ือคนพิการอายุต้ังแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ยังไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

(รายละเอยีดได้น�าเสนอแล้วในวารสาร THE ONE ฉบบัเดอืนตลุาคม 2563 หน้าที ่7) เพือ่เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมลูรายชือ่คนพกิารกลุม่เป้าหมาย

ทีเ่ป็นข้อมลูปัจจบุนัไปยงัส�านกัทะเบยีนผ่านระบบโปรแกรมงานบตัรประจ�าตวัประชาชน จงึขอให้อ�าเภอ เขต เทศบาลและเมอืงพทัยา ตรวจสอบรายชือ่

กลุม่เป้าหมายจากระบบโปรแกรมฯ ดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอและแจ้งประชาสมัพนัธ์การจัดท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนไปยงัคนพกิารแต่ละรายตามความ

เหมาะสม เช่น การแจ้งผ่านก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชน การแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้พิการแต่ละราย เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาด�าเนินการด้วยความ

ระมัดระวังมิให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนพิการต่อบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ส�าหรับกรณีคนพิการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

มบีตัรประจ�าตวัประชาชนขอให้ประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงข้อดขีองการมบีตัรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และสทิธใินการตดัสนิใจ

ด�าเนินการด้วยความสมัครใจด้วย โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการ

ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 25944 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

  2) คนพิการที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

รวมถึงผูด้้อยโอกาสทางสงัคมอื่นๆ ทีไ่ม่มบีตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืมีบตัรประจ�าตัวประชาชนแล้วแต่ไม่ใช่บตัรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์

(Smart Card) โดยให้อ�าเภอ เขต เทศบาลและเมืองพัทยา ส�ารวจค้นหากลุ่มบุคคลดังกล่าวเพิ่มเติมและให้ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินการด้วย 

โดยค�านึงถึงบุคคลที่มีความจ�าเป็นต้องใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แสดงตนในการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและความ

ช่วยเหลือต่างๆ เป็นล�าดับแรก

 2.2 แนวทางด�าเนินการ

  1) กรณีคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆ ที่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ สามารถยื่นขอมีบัตรประจ�าตัว

ประชาชน ณ สถานที่ยื่นค�าขอมีบัตรแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ โดยถือเป็นนโยบายที่จะต้องอ�านวยความสะดวกให้แก่บุคคลทุกกลุ่มที่ติดต่อขอด�าเนินการ

เกีย่วกบังานทะเบยีนบตัรประจ�าตวัประชาชน เช่น การจองควิหรอืนดัหมายล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th การจดัช่องทาง

บริการพิเศษ (Fast Track) การจัดช่วงเวลาบริการพิเศษ เป็นต้น 

  2) กรณีคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆ ที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ ให้บุพการี

คูส่มรส ผูส้บืสนัดาน ผูป้กครองหรอืบคุคลซึง่รบัดแูลผูน้ัน้อยู ่ยืน่ค�าร้อง ณ ทีว่่าการอ�าเภอ ส�านกังานเขต ส�านกังานเทศบาลหรอืศาลาว่าการเมอืงพทัยา 

ตามภมูลิ�าเนาปัจจบุนัของกลุม่เป้าหมายเพือ่ขอรบับรกิารจากหน่วยบรกิารจดัท�าบตัรเคลือ่นที ่(Mobile Unit) โดยถอืปฏบิตัติามแนวทางการให้บรกิาร

กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.2/ว 898

ลงวันที่ 17 มกราคม 2560

 ทั้งนี้ การให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครประกาศก�าหนด และตามแนวทางหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.2/ว 33796 

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยเคร่งครัดด้วย

 กรมการปกครองจะติดตามผลการด�าเนินการของ

อ�าเภอ เขต เทศบาลและเมืองพัทยา โดยการประมวลผล

การจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับคนพิการจากฐานข้อมูล

ทะเบียนบัตรประจ�าตัวประชาชน และจากรายงานผลการออกให้

บริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เป็นรายไตรมาส 
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การจัดกิจกรรมบริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดย ส�านักทะเบียนอ�าเภอปากช่อง

 อ�าเภอปากช่อง น�าโดย นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอ�าเภอปากช่อง ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

จัดกิจกรรมบริการประชาชนเชิงรุก โดยการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนนอกสถานท่ีให้กับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง

คนชรา และผู้พิการ ในพื้นที่ 5 ต�าบล เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ณ ท่ีว่าการอ�าเภอปากช่อง และมคีวามจ�าเป็นต้องใช้บตัรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพือ่แสดงตนในกรณเีร่งด่วน 

ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 โดยมีการด�าเนินกิจกรรมส�าคัญต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 107 คน ดังนี้

 1. กิจกรรมการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน โดย

ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอปากช่อง ร่วมกบัศูนย์บรหิารการทะเบยีนภาค 3

(จังหวัดนครราชสีมา) ได้ด�าเนินการออกหน่วยบริการจัดท�าบัตร

เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กบัผู้ป่วยตดิเตยีง คนชรา และผูพ้กิาร 

ในพื้นที่ 5 ต�าบล ประกอบด้วย ต�าบลพญาเย็น จ�านวน 9 ราย ต�าบล

คลองม่วง จ�านวน 2 ราย ต�าบลวังกะทะ จ�านวน 1 ราย ต�าบลวังไทร 

จ�านวน 1 ราย และต�าบลขนงพระ จ�านวน 2 ราย รวมจ�านวน 15 ราย 
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 2. กิจกรรมอบรถเข็นผู้พิการ โดยนายอ�าเภอปากช่อง นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอปากช่อง และสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอปากช่อง

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่มีความจ�าเป็นต้องใช้รถเข็นในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน จ�านวน 2 ราย/คัน

 3. กจิกรรมมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค โดยนายอ�าเภอปากช่อง กิง่กาชาดอ�าเภอปากช่อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที่

ได้ด�าเนนิการตดิตามดสูภาพความเป็นอยูแ่ละมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค เพือ่ช่วยเหลอืในการด�ารงชวีติเบือ้งต้นให้กบัประชาชนทีเ่ข้ารบัการ

ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

 4. การตรวจตดิตามสขุภาพผูเ้ข้ารบัการท�าบตัรประจ�าตัว

ประชาชน โดยเจ้าหน้าท่ีจากส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอปากช่องและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นที่ พร้อมการตรวจคัดกรอง

อณุหภมูผู้ิเข้าร่วมกจิกรรม เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

5 ต�าบล เข้าร่วมกิจกรรมและอ�านวยความสะดวกในพื้นที่

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล : ส�านักทะเบียนอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    1. ว่าที่ร้อยตรี พรสรร อุ่นบรรเทิง ปลัดอ�าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
    2. นางสาวเสาวลักษณ์ แผ่นกระโทก ปลัดอ�าเภอ กลุ่มงานทะเบียนและบัตร
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 ศาลเจ้าไหหล�าบ้านดอน ตัง้อยูเ่ลขที ่2/1 ถนนต้นโพธิ์

ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2514 หน้า 1317 

ค�าอธิบายศัพท์ ค�าว่า “ไหหล�า” ชื่อเกาะอยู่ในทะเลจีนใต้

นอกฝั่งมณฑลกวางตุ้ง ชนชาติจีนสาขาหนึ่งอยู่ที่เกาะช่ือนี้

ไหหล�า เป็นการออกเสยีงเรยีกของภาษาฮกเกีย้น ภาษาจีนกลาง

ออกเสียงว่า ไห่หนาน ส่วนคนไหหล�าเรยีกตวัเองว่า ฮ่ายหน�า่

 ไห่หนานเป็นมณฑลใหม่ตั้งขึ้นเมื่อ 13 เมษายน 

2531 ปีเดียวกับสันนิบาตองค์กรชาวไหหล�าภาคใต้ มีการ

แบ่งเขตการปกครองต่างจากเขตการปกครองอื่นของ

ประเทศจีนชาวจีนในประเทศไทย มีชาวจีนสามสี่พันคน 

ตั้งบ้านเรือนอยู่ทั้งในและนอกก�าแพงเมืองอยุธยา 

 หลงัเสยีกรุงในกองทพักูช้าตขิองพระเจ้าตากสนิมหาราช

มอีาสาสมคัรจีนฮกเกยีน และ แต้จ๋ิว ร่วมรบด้วยหลายร้อยคน

ส่วนจีนไหหล�าเพิ่งเริ่มอพยพมาสยาม

 เทียบสัดส่วนประชากรบ้านดอนในขณะนั้น เชื้อสาย

ไหหล�าน่าจะอยู่ในอัตราร้อยละสามสิบ ฐานะทางเศรษฐกิจ และ

สถานะทางสงัคมไม่ด้อยกว่ากลุ่มชาตพินัธุอ์ืน่ มชีมุชนชาวไหหล�า

อยู่ทั่วเมืองโดยมักจับกลุ่มในหมู่ญาติหรืออาชีพเดียวกัน เช่น

ทีต่ลาดล่าง วดัพระโยก ตรอกวัดพระโยก ตรอกวดักลาง ตรอกไม้ไผ่

งาช้าง สะพานพลู อาคารพาณิชย์ต่างๆ ชั้นล่างค้าขายชั้นบน

พกัอยูอ่าศยั ส่วนฝ่ังบางใบไม้มอียูข้่างโรงเลือ่ยทัง้สอง ชาวไหหล�า

ทั้งหลายมีศาลเจ้า และเข่งจิวกงโตะเป็นศูนย์กลาง มีเทพเจ้า คือ 

กงต่าวโผ่ต่าว เป็นที่พึ่งทางใจ 

 ในวันตรุษจีนสารทจีนพาลูกจูงหลาน น�าเครื่องคาว

สามประเภท ขนมมงคล เซ่นไหว้ตามประเพณีวันหย่วนเตียว 

วนัเกดิเจ้าแม่ฮนิฮ้าว เจ้าพ่อกวนอ ูคณะกรรมการศาลเจ้าน�าเครือ่งเซ่น

ประกอบด้วย แพะ เป็ด ไก่ และหมูย่างมาปรุงให้ชาวไหหล�า

ทัง้หลายรบัประทานเพือ่เป็นศิรมิงคล สมยันัน้ เป็นการรบัประทานฟรี

นอกจากนี้ คนไหหล�าตอนนั้นเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 

เถ้าแก่ร้านค้า ร้านบริการ เป็นช่าง และกรรมกรจ�านวนมาก

หลังเกิดอัคคีภัยผังเมืองบ้านดอนเปล่ียนแปลงไปหมด ท่ีดิน

รมิแม่น�า้ถูกเวนคนื มกีารตดัถนนใหม่หลายสาย ตกึแถวคอนกรีต

ถูกสร้างแทนที่เรือนไม้ คนไหหล�าจากจังหวัดอื่นอพยพเข้ามา

หลายครอบครัว กิจการธุรกิจของคนไหหล�า ปรับตัวตามยุคสมัย 

แต่สถานะทางเศรษฐกจิและทางสงัคมของคนไหหล�าไม่ได้ด้อยลง 

ศาลเจ้าไหหล�าและสมาคม (เข่งจิวกงโต๊ะ) คงเป็นศูนย์รวมทาง

จิตวิญญาณของชาวไหหล�าในบ้านดอนตลอดไปชั่วกาลนาน

	 พระยานครได้รับพระราชโองการจากพระน่ังเกล้า

เจ้าอยูห่วัรชักาลที	่3	ให้ต่อเรอืสาํเภาเพือ่ค้าขายกบัประเทศจนี

จงึมาต้ังกองดาํเนนิการ	ทีส่นัทรายรมิแม่นํา้หลวง	ต่อมาเกิดเป็น

ชุมชนแล้วพัฒนาเป็นเมืองภายในไม่กี่สิบปี	 ชาวจีนฮกเกี้ยน

อพยพเข้ามาต้ังบ้านเรือนอยูร่มิแม่น้ําตดิถนนบ้านล่าง	เป็นกลุม่แรก

ต่อมาตามด้วยไหหลํา	แต้จิ๋ว	ฮักกา	และ	กวางตุ้ง	 เมืองบ้าน

ตอนในอดีตก่อนปี	พ.ศ.	2496	คือ	ก่อนเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่

เผาผลาญเกือบทั้งเมือง

ประ วั ติศาลเจ ้ า ไหหล� าบ ้ านดอน อ� า เภอเมืองสุราษฎร ์ธา นี จังห วัดสุราษฎร ์ธานี

โครงการตามรอยพระบาทวิถีร้อยปีศาลเจ้าจีนไทย 
โดย ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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เกร็ดความรู้สขุภาพ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ธนาคม จงจิระ, ศักดิ์ฤทธิ์ สลักค�า, พิริยะ ฉันทดิลก, ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์, สมยศ พุ่มน้อย บรรณาธิการอํานวยการ	สันติ รังษิรุจิ

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

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

พิมพ์ที่	: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ความดี = ความสุข
	 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	4	สาขาจังหวัด	 ขอนแก่น	 เลย	มุกดาหาร	หนองบัวลําภูและร้อยเอ็ด	 ร่วมกับ

สํานักทะเบียนอําเภอในพื้นที่ออกให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน	กรณีผู้ป่วยติดเตียง	คนชรา	ผู้พิการ	จนไม่

สามารถเคลื่อนย้ายได้	ประจําเดือน	มกราคม	2564	จํานวน	64	ราย

“แม้ความดีจะเป็นได้แค่รูปธรรมและ
น า ม ธ ร ร ม . . แ ต ่ ค ว า ม ดี เ ป ็ น น�้ า
หล่อเลี้ยงที่ เราสามารถหยิบยื่นให ้กัน
และกันได”้

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดเลย

จังหวัดหนองบัวล�าภู



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

สรุปผลการดำเนินการลงทะเบียนและทำบัตรจิตอาสาพระราชทาน
ใหกับนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท และบุคลากรตามที่หนวยงานตางๆ แจงความประสงค ผาน ศอญ.จอส.พระราชทาน หวงเดือนมกราคม 2564

จิตอาสาพระราชทาน
ROYAL THAI VOLUNTEERS

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

!!

ลงทะเบียนไมได

ลำดับที่ หนวยงาน
จำนวนขอมูล

ผูสมัคร/ราย

ลงทะเบียน

และพิมพบัตรได หนวยงานแจง

เลขประจำตัวไมถูกตอง
ลงทะเบียนซ้ำ

2

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 1,5351,535 - -

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 6,4836,483 - -

รวมทั้งสิ้น 8,0188,018 - -
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