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	 การขับเคล่ือนโครงการส�าคัญของกรมการปกครอง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 (10	 Flagships	 to	 DOPA

New	Normal	2021)	ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ให้ความส�าคัญกับทุกโครงการ	และได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจและรับฟังปัญหา

ข้อเสนอแนะในหลายจังหวัด	 เช่่น	 จังหวัดแม่ฮ่่องสอน	 จังหวัดเชี่ยงใหม่	และจังหวัดเชี่ยงราย	โดยเน้นย�้าบทบาทของฝ่่ายปกครอง

ในการปฏิิบัติหน้าท่ีในทุกมิติ	เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้ประช่าช่น	“ทุกข์น้อยลง	สุขมากข้้น”	รวมท้ังเพ่ือเป็นการประช่าสัมพันธ์การรับร้้ท่ี

ถก้ต้องให้แก่ประช่าช่นตามหลกั	D-M-H-T-T	“อย้ห่่างไว้	สวมใส่หน้ากาก	หมัน่ล้างมอื	ตรวจอณุหภม้	ิร่วมกนัใช้่แอปไทยช่นะ/หมอช่นะ”

ขอให้ทุกส�านักทะเบียนด�าเนินการตามมาตรการที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดอย่างเคร่งครัด

	 กรมการปกครอง	โดยส�านักบริหารการทะเบียน	ได้เร่งรัดด�าเนินการให้คนไทยได้มีบัตรประจ�าตัวประช่าช่นตามกฎหมาย

ส�าหรับใช้่เป็นเอกสารยนืยนัตวัตนและได้รบัความสะดวกในการเข้าถง้บริการภาครฐัและเอกช่น	ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม	ตามหลกัการ

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 (No	 one	 is	 left	 behind)	 ของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 (SDGs)	 ขององค์การสหประช่าช่าติและเป็น

การขับเคลื่อนโครงการส�าคัญของกรมการปกครอง	(10	Flagships	to	DOPA	New	Normal	2021)	ด้านการยกระดับงานบริการ

ซ้ง่มกีลุ่มเป้าหมายกลุม่เดก็อาย	ุ7	ปีบรบ้ิรณ์และกลุ่มผ้้เปราะบาง	ทีไ่ด้รณรงค์การจดัท�าบตัรประจ�าตวัประช่าช่นแบบอเนกประสงค์	

(Smart	 Card)	 ให้กับเด็กอายุ	 7	 ปีบริบ้รณ์และกลุ่มผ้้เปราะบาง	 จากสถิติการท�าบัตรประจ�าตัวประช่าช่นของเด็กซ้่งเกิดระหว่าง

วันที่	1	ตุลาคม	2555	ถ้งวันที่	30	กันยายน	2556	มีจ�านวน	762,840	คน	ซ้่งได้มีอายุครบ	7	ปีบริบ้รณ์	โดยมีการยื่นค�าขอมีบัตร

เป็นครั้งแรกเพียง	 358,724	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 47.00	 ส�าหรับประช่าช่นกลุ่มผ้้เปราะบาง	 เช่่น	 ผ้้ป่วยติดเตียง	 คนช่รา	 ผ้้พิการ

ผ้ด้้อยโอกาสทางสงัคม	กรมการปกครองได้ลงนามความร่วมมอืระหว่างส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งช่าต	ิกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ร่วมกันด�าเนินการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประช่าช่นให้กับกลุ่มคนพิการที่ข้้นทะเบียนไว้	นอกจากนี้

กรมการปกครองยงัได้จดัท�าบรกิารเช่งิรกุ	ได้แก่	โครงการตรวจพสิจ้น์อตัลกัษณ์บุคคล	(หน่วยบรกิารตรวจพสิจ้น์อตัลกัษณ์เคลือ่นที)่	

เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วยสถานสงเคราะห์และโรงพยาบาล	 โดยเริ่มด�าเนินการเป็นคร้ังท่ี	 2

ณ	สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่้งหญิงธัญบุรี	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	ท่ีเป็นกลุ่มคนเปราะบางท่ีอย้่ในความด้แลของหน่วยงานรัฐ

สามารถพิส้จน์ตัวบุคคลรวมถ้งจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลประเภท	 0	 และบัตรบุคคลท่ีไม่มีสัญช่าติไทยท้ังส้ิน	 90	 ราย	 ท้ังน้ี

กรมการปกครองจะประมวลผลการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประช่าช่นจากฐานข้อม้ลทะเบียนบัตรประจ�าตัวประช่าช่น	 และจากการ

รายงานผลการออกใหบ้ริการจดัท�าบัตรเคล่ือนท่ี	(Mobile	Unit)	เพ่ือใหป้ระช่าช่นผ้มี้สัญช่าตไิทยไดมี้บัตรประจ�าตวัประช่าช่นทกุคนครบั

นายสันติ รังษิรุจิ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

บก.แถลง
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 วนัที ่9 มนีาคม 2564	ณ	ท่ีว่าการอ�าเภอปาย	จังหวัดแม่ฮ่่องสอน

นายธนาคม	 จงจิระ	 อธิบดีกรมการปกครอง	 พร้อมผ้้บริหาร

กรมการปกครอง	ได้เดินทางมาปฎบิตัริาช่การตดิตามการปฎบิติังาน

ตามภารกิจของกรมการปกครอง	 ตรวจเยี่ยม	 ณ	 จุดบริการ

ประช่าช่นอ�า เภอปาย	 ได ้มอบแนวทางการปฏิิบัติ งาน

ตามภารกิจหน้าที	่และรบัฟังปัญหาอปุสรรคการท�างานในพืน้ทีข่อง

นายอ�าเภอ	ปลัดอ�าเภอ	พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของอ�าเภอ

ปาย	และไดเ้น้นย�้าบทบาทฝ่่ายปกครองในการบรหิารสถานการณ์

โรคติดเช้ื่อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 ในการป้องกันโรคตาม

มาตรการท่ีก�าหนดไว้	การรกัษาความสงบเรียบร้อยส�ารวจกวดขนั	

การลักลอบเล่นการพนัน	 รวมถ้งสถานบริการ	 การปรับปรุงจุด

บริการประช่าช่นเป็นร้ปแบบใหม่	New	Normal	“อ�าเภอ..วิถีใหม่”

ให้ความส�าคัญกับสถานท่ีปฏิิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริการ

ร้ปแบบใหม่	และให้ความส�าคัญกับข้อร้องเรียน	ปัญหาความเดือดร้อน

ให้เร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

	 การขับเคล่ือนโครงการส�าคัญของกรมการปกครอง	

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

New	Normal	2021)	ให้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย	 โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสัญช่าติและสถานะบุคคล	

ให้ความส�าคญัอย่างเต็มทีเ่ป็นเช่งิรกุ	เช่่น	ส�ารวจเด็กนกัเรยีนผ้ไ้ม่มี

สถานะทางทะเบยีนทีม่เีลขประจ�าตวัข้้นต้นด้วยอกัษร	G	การจดัท�า

บัตรประจ�าตัวประช่าช่นเคลื่อนที่	 การแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยใช่้แผนที่สถานการณ์เป็นเป้าหมายในการด�าเนินการ	 และ

การบ้รณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมการปกครอง	 ขอบคุณฝ่่ายปกครองในพื้นที่ท่ีตั้งใจ	

ทุ่มเท	 เสียสละในการปฏิิบัติหน้าที่ตลอดมา	พร้อมเป็นก�าลังใจ

ในการท�างานเพื่อให้ประช่าช่นให้เกิดประโยช่น์ส้งสุดในพื้นที่

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

ภารกิจส�านักบริหารการทะเบียน
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 วันที่ 12 มีนาคม 2564	 ณ	 สถานคุ ้มครอง

คนไร้ที่ พ่้งหญิงธัญบุรี	 อ�าเภอธัญบุรี	 จังหวัดปทุมธานี

นายสมยศ	พุม่น้อย	รองอธิบดกีรมการปกครอง	นายสนัต	ิรงัษริจุิ

ผ้อ้�านวยการส�านกับรหิารการทะเบยีน	พร้อมเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องร่วมการจัดหน่วยบริการตรวจพิส้จน์อัตลักษณ์

เคลือ่นที	่ตามโครงการตรวจพสิจ้น์อตัลกัษณ์บคุคลด้วยภาพ

ใบหน้า	 และลายพิมพ์นิ้วมือ	 เพื่อตรวจพิส้จน์สถานะ	 และ

รายการบคุคลในฐานข้อม้ลการทะเบยีน	โดยมบุีคคลทีเ่ข้ารบั

การตรวจพิส้จน์อัตลักษณ์บุคคล	จ�านวนทั้งสิ้น	90	ราย

ภารกิจส�านักบริหารการทะเบียน



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

5ฉบับเดือน เมษายน 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

 วนัที ่24 มนีาคม 2564	นายสนัต	ิรงัษริจุ	ิผ้อ้�านวยการ

ส�านักบริหารการทะเบียน	 ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหา	

อุปสรรคในการปฏิิบัติงาน	 ณ	 ส�านักทะเบียนอ�าเภอบ้านนา

และศ้นย์บริหารการทะเบียนภาค	 2	 สาขาจังหวัดนครนายก

โดยม	ีนางวจริาพร	อมาตยกลุ	นายอ�าเภอบ้านนา	และนางตรสีคุนธ์

ใจกว้าง	 หัวหน้าศ้นย์บริหารการทะเบียนภาค	 2	 สาขาจังหวัด	

นครนายก	 ให้การต้อนรับ	 โดยผ้ ้อ�านวยการส�านักบริหาร

การทะเบียน	 ได้เน้นย�้าการปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย

ของอธิบดีกรมการปกครอง	 อย่างเคร่งครัด	 เช่่น	 การให้บริการ

แก่ประช่าช่นในร้ปแบบ	New	Normal	 การร่วมกันออกหน่วย

บรกิารเคลือ่นทีใ่ห้แก่	ผ้ป่้วยตดิเตยีง	คนช่รา	คนพกิาร	การจดทะเบยีน

แรงงานต่างด้าว	เป็นต้น

ภารกิจส�านักบริหารการทะเบียน
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	 กรมการปกครอง	มีหนังสือ	ที่	มท	0309.2/ว	3124	ลงวันที่	4	กุมภาพันธ์	2564	ขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งให้อ�าเภอ	เขต
เทศบาล	และเมอืงพทัยา	ด�าเนนิการรณรงค์จดัท�าบตัรประจ�าตวัประช่าช่นแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card)	ให้กบักลุ่มเดก็อาย	ุ7	ปีบรบิร้ณ์
ซ้่งต้องขอมีบัตรเป็นครั้งแรก	และกลุ่มผ้้เปราะบาง	โดยมีผลการด�าเนินการไตรมาสที่	1	-	2	สรุปดังนี้
1. กลุ่มเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องขอมีบัตรเป็นครั้งแรก 
 เป้าหมาย :	 เด็กท่ีมีสัญช่าติไทยและมีช่ื่อในทะเบียนบ้านที่เกิดในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 ซ้่งจะมีอายุครบ	 7	 ปีบริบ้รณ์
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	(ต้องยื่นค�าขอมีบัตรภายใน	60	วัน	นับแต่วันที่อายุครบ	7	ปีบริบ้รณ์)	จ�านวน	732,626	คน	(ก�าหนดเป้าหมาย
ตัวช่ี้วัดภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	สามารถด�าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ข้้นไป)	
 แนวทางด�าเนินการ :	ตรวจสอบรายช่ื่อกลุ่มเป้าหมายจากระบบโปรแกรมผ้้ขอมีบัตรประจ�าตัวประช่าช่นเป็นครั้งแรก	และอ�านวย
ความสะดวกในการจัดท�าบัตร	ณ	สถานที่ให้บริการของหน่วยงาน	หรือการออกหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	เช่ิงรุก	
ณ	สถานที่ตั้งของสถานศ้กษาหรือสถานที่ที่เหมาะสม

 ผลการด�าเนินการ :	 ประมวลผลข้อม้ล	ณ	 วันที่	 31	
มีนาคม	2564	มีเด็กที่มีอายุครบ	7	ปีบริบ้รณ์	ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2564	 ท�าบัตรประจ�าตัวประช่าช่นแบบอเนกประสงค	์
(Smart	Card)	แล้ว	จ�านวน	125,785	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ
17.17	 โดยเขตพื้นท่ีส�านักทะเบียนท่ีมีเด็กอายุ	 7	 ปีบริบ้รณ์
ท�าบัตรแล้วมากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่

ลำ�ดับ สำ�นักทะเบียน จังหวัด จำ�นวนทั้งหมด (คน) จำ�นวนที่ทำ�บัตรแล้ว (คน) คิดเป็นร้อยละ

1. อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน 121 56 46.28

2. อ�าเภอเวียงเช่ียงรุ้ง เช่ียงราย 222 100 45.05

3. อ�าเภอทุ่งช่้าง น่าน 204 86 42.16

4. อ�าเภอจุน พะเยา 147 59 40.14

5. อ�าเภอบ้านหลวง น่าน 105 42 40.00

โดย ส่วนบัตรประจ�าตัวประชาชน

ผลการด�าเนินการรณรงค์จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ให้กับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์และกลุ่มผู้เปราะบาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
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2. กลุ่มผู้เปราะบาง 
 เป้าหมาย :	กลุ่มบุคคลผ้้เปราะบาง	เช่่น	ผ้้ป่วยติดเตียง	คนช่รา	คนพิการ	ผ้้ด้อยโอกาสทางสังคม	เป็นต้น	ซ้่งเป็นบุคคลผ้้มีสัญช่าติไทย
และมีช่ื่ออย้่ในทะเบียนบ้านแต่ยังไม่มีบัตรประจ�าตัวประช่าช่นหรือมีบัตรประจ�าตัวประช่าช่นแล้วแต่ไม่ใช่่บัตรประจ�าตัวประช่าช่นแบบ
อเนกประสงค์	(Smart	Card)
 แนวทางด�าเนินการ :	ตรวจสอบรายช่ื่อจากระบบโปรแกรมตรวจสอบบัญช่ีรายช่ื่อคนพิการอายุตั้งแต่	7	ปีบริบ้รณ์ข้้นไปที่ยังไม่มี
บัตรประจ�าตัวประช่าช่นแบบอเนกประสงค์	 (Smart	Card)	และการส�ารวจค้นหากลุ่มบุคคลดังกล่าวเพิ่มเติมในพื้นที่	 โดยกรณีผ้้ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายร่างกายได้	สามารถยื่นขอมีบัตรประจ�าตัวประช่าช่น	ณ	สถานที่ยื่นค�าขอมีบัตรแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ	ส�าหรับกรณีผ้้ที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายร่างกายได้	สามารถขอรับบริการจากหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	เช่ิงรุกของส�านักทะเบียน
 ผลการด�าเนินการ : 
 2.1 คนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
	 					-	ด�าเนินการจัดท�าบัตร	จ�านวน	152,204	คน	และการประมวลผลข้อม้ล	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2564	มีคนพิการข้้นทะเบียนและ
มีช่ีวิตอย้่	 จ�านวน	1,993,806	คน	มีบัตรสมาร์ทการ์ดแล้ว	จ�านวน	1,946,336	คน	 (คิดเป็นร้อยละ	97.62)	และยังไม่มีบัตรสมาร์ทการ์ด
จ�านวน	47,470	คน	โดยในจ�านวนนีเ้ป็นคนพกิารทีม่อีาย	ุ7	ปีบรบิร้ณ์ข้้นไป	จ�านวน	29,885	คน	ซ้ง่จะเป็นกลุม่เป้าหมายด�าเนนิการจดัท�าบตัร
ไตรมาสที่	3	-	4	ต่อไป

 2.2 คนพิการที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆ 
	 -	ด�าเนินการจัดท�าบัตร		จ�านวน	35,422	คน	แบ่งเป็น	ผ้้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	2,120	คน	คนช่รา	จ�านวน	25,593	คน	และคนพิการ	
จ�านวน	7,709	คน	ในจ�านวนนี้เป็นการออกหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	เช่ิงรุก	จ�านวน	7,012	ครั้ง	ผ้้รับบริการ	จ�านวน	
13,543	คน	โดยมีส�านักทะเบียนที่มีผลการด�าเนินการมากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่

สถิติการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนห้วงเวลาการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการ “เราชนะ”
 1. การจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนทั่วประเทศ	ระหว่างวันที่	15	กุมภาพันธ์	2564	-	วันที่	5	มีนาคม	2564	รวมจ�านวน	890,476	คน
หรือเฉลี่ยวันละ	63,605	คน	โดยเพิ่มข้้นจากค่าเฉลี่ยการท�าบัตรวันปกติคิดเป็นร้อยละ	84.78
 2. การจัดท�าบัตรให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง	ระหว่างวันที่	15	กุมภาพันธ์	2564	-	วันที่	9	เมษายน	2564	(ขยายระยะเวลาลงทะเบียน
ส�าหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่่วยเหลือเป็นพิเศษ)	รวมจ�านวน	23,142	คน	แบ่งเป็น	ผ้้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	1,840	คน	คนช่รา	จ�านวน	
16,008	คน	และคนพิการ	จ�านวน	5,294	คน	ในจ�านวนนี้เป็นการออกหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรเคลื่อนที่	(Mobile	Unit)	เช่ิงรุก	จ�านวน	
2,799	ครั้ง	ผ้้รับบริการ	จ�านวน	14,646	คน

ลำ�ดับ สำ�นักทะเบียน จังหวัด ผู้ป่วยติดเตียง (คน) คนพิก�ร (คน) รวม

1. อ�าเภอธัญบุรี ปทุมธานี 5 141 146

2. อ�าเภอวิเช่ียรบุรี เพช่รบ้รณ์ 16 81 97

3. อ�าเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 12 69 81

4. อ�าเภอช่นบท ขอนแก่น 10 59 69

5. อ�าเภอวาปีปทุม มหาสารคาม 12 57 69
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 ศาลเจ้าปุงถ่าวกง-ม่า	จังหวัดร้อยเอ็ด	ตั้งอย้่	ณ	ถนนผดุงพาณิช่ย์	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้ก่อตั้งข้้นโดยล้กหลานช่าวจีน

เมือ่ประมาณ	100	ปีเศษมาแล้ว	เพือ่ให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษาลก้หลานช่าวจงัหวดัร้อยเอ็ดให้อย้เ่ยน็เป็นสขุ	ท�ามาค้าข้้นและประสบความส�าเร็จ

ในช่ีวิต	โดยมีคหบดีช่าวจีน	“ก๋งเค้งย่ง”	แซ่เตีย	(ต้นตระก้ล	ศาสตราวาหะ)	ซ้่งเป็นบิดาของนางบัวทอง	เกษมทรัพย์	ภรรยาของนายกิมฮ่ง	

เกษมทรพัย	์ไดบ้รจิาคทีด่ินให้เพือ่สร้างศาลเจา้ปุงถา่วกง	-	ม่า	ซ้ง่ระยะแรกก่อสรา้งเป็นต้กดินมงุสงักะสี	ต่อมาช่าวจนีในตลาดไดบ้รจิาคเงิน

ทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างศาลเจ้าฯ	ใหม่	เป็นอาคารไม้ช่ั้นเดียว	และได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนจีน	-	ไทยข้้น	ในระดับช่ั้นประถมศ้กษา	โดยใช่้ช่ื่อว่า

“โรงเรยีนกวงก๊ก”	สอนภาษาจนีแต้จิว๋	-	ภาษาไทย	และต่อมามจี�านวนนกัเรยีนเพิม่มากข้น้	พ่อค้าคหบดชี่าวตลาดในเมอืงจังหวดัร้อยเอด็	จง้

ได้เรีย่ไรเงนิจัดซือ้ทีด่นิสร้างโรงเรยีนจนีข้้นใหม่	ใช้่ช่ือ่ว่า	“โรงเรียนฮ่ั่วเคีย้วกงลบิ”	ทีศ่ริมิงคลศาลาในปัจจบัุนนี	้โดยม	ีนายกมิฮ่ง	เกษมทรพัย์

เป็นผ้จั้ดการคร้ันพอโรงเรยีนฮ่ัว่เค้ียวกงลบิเปิดสอนได้ไม่นาน	ทางรัฐบาลในสมยัจอมพล	ป.พบิล้สงคราม	เป็นนายกรฐัมนตรี	ได้มีค�าส่ังห้ามสอนภาษาจนี

ประ วั ติศาลเจ ้ าร ้อย เอ็ด ศาลเจ ้ า ปุงถ ่ าวกง - ม ่ าจังห วัดร ้อยเอ็ด

โครงการตามรอยพระบาทวิถีร้อยปีศาลเจ้าจีนไทย 
โดย ส่วนการทะเบียนทั่วไป
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เหน็พ้องต้องกนับริจาคท่ีดินดงักล่าวให้กบักรรมการจดัการก่อสร้างใหม่

เสร็จส้ินสมบ้รณ์ดังที่เห็นในปัจจุบัน	 ช่าวตลาดเมืองร้อยเอ็ด

ร้ ้ส้กซาบซ้้งและขอบคุณล้กหลานของ	 นายกิมฮ่ง	 เกษมทรัพย์

ด้วยเมือ่ได้รบับริจาคทีดิ่นดงักล่าวแล้ว	คณะกรรมการจ้งได้รวบรวมเงิน

จากคณะกรรมการจัดงานงิ้วแต่ละปี	 มาด�าเนินการก่อสร้างและ

ได้เรีย่ไรเงนิเพิม่อกีเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการด�าเนนิงานในครัง้นี้

คณะกรรมการยังได้จัดท�าเหรียญรุ่นถาวกง-ม่าข้้น	 เป็นเหรียญ

ทองแดงชุ่บเงนิ	และชุ่บทอง	ลกัษณะเป็นเหรยีญ	8	เหลีย่ม	ด้านหน้า

เป็นร้ปปงุถาวกง-ม่าประทบัอย่้	ด้านหลงัเป็นยนัต์โป๊ยข่วย	จง้นบัเป็น

ครั้งแรกในการท�าเหรียญปุงถาวกง-ม่า	 ในการด�าเนินการก่อสร้าง

ศาลเจ้าปุงถ่าวกง-ม่า	 นั้น	 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันอาทิตย์ที่

24	พฤษภาคม	พ.ศ.	2524	เมือ่ก่อสร้างเสรจ็แล้วได้มีพิธเีปิดป้ายใน

วันศุกร์ท่ี	 25	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2524	 เม่ือศาลเจ้าฯ	 สร้างข้้นใหม่

แทนหลังเดิมเสร็จแล้วได้เป็นศ้นย์รวมเก่ียวกับวัฒนธรรมจีน

ในจังหวัดร้อยเอ็ด	ใช่้เป็นที่สอนภาษาจีน	เล่นดนตรีจีน	พิธีไหว้เจ้า

รวมไปถ้งการใช่้เป็นที่พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

ช่าวร้อยเอ็ดทั้งมวล

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2523	 -	 2524	 ศาลเจ้าปุงถ่าวกง-ม่า	 มีสภาพ
ทรุดโทรมมาก	เวลาฝ่นตกหลังคาก็รั่ว	คณะกรรมการศาลเจ้าร่วมกับ
พ่อค้าคหบดีช่าวตลาดเมืองร้อยเอ็ด	จ้งได้ปร้กษาหารือการจัดสร้าง
ศาลเจ้าข้น้	ประกอบกบัทางเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดได้จดัวางผงัเมอืงใหม่
โดยในส่วนของถนนผดุงพาณิช่ย์จะต้องขยายถนนให้กว้างข้้น
คณะกรรมการศาลเจ้าฯ	เหน็ว่าบรเิวณทีด่นิทีจ่ะก่อสร้างศาลเจ้าข้น้ใหม่
พืน้ทีไ่ม่เพยีงพอจง้ได้ตดิต่อขอรบับรจิาคทีด่นิในส่วนหลงัของศาลเจ้าฯ
เพิม่ข้น้อกี	ซ้ง่ทีด่นิส่วนนีเ้ป็นของนายกมิฮ่ง	เกษมทรพัย์	คณะกรรมการ
ได้ติดต่อขอที่ดินเพ่ิมจากล้กหลานของนายกิมฮ่ง	 เกษมทรัพย์
ซ้่งมีนางจันทร์กร	นายจินบุน	นางละม้ล	นางชุ่มพร	นางทองหลาม	
นายปรีดี	 และนายแพทย์เรืองฤทธิ์	 เกษมทรัพย์	 แต่ล้กหลานของ
นายกิมฮ่ง	เกษมทรัพย์	ไม่ยินยอม	คณะกรรมการในขณะนั้น	จ้งมีมติ
ก่อสร้างตามที่ดินที่มีอย้่	 โดยตัวศาลเจ้าฯจะอย้่ติดฟุตบาท	 ครั้นเมื่อ
นายวีระ	วุฒิจ�านงค์	ทราบเรื่องจ้งได้ประสานงานติดต่อกับล้กหลาน
ของนายกมิฮ่ง	เกษมทรพัย์อกีครัง้	โดยได้แจ้งเหตุผลในการขยายพืน้ท่ี
บริเวณศาลเจ้าดังนี้	 พื้นท่ีที่ติดฟุตบาทวางผังก่อสร้างอาคาร	 2	 ช่ั้น
ซ้ายขวา	ส่วนด้านในจะเป็นตัวอาคารศาลเจ้าปงุถ่าวกง-ม่า	เพือ่ให้ดด้ี
เป็นสง่าราศขีองศาลเจ้าเมอืงร้อยเอด็	ครัน้พอล้กหลานของนายกมิฮ่ง	
เกษมทรพัย์	ทราบความรายละเอยีดการขยายท่ีก่อสร้างใหม่ในครัง้นัน้จ้งได้



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

10 ฉบับเดือน เมษายน 2564

ÊÒÃÐ·ÐàºÕÂ
áÅÐºÑµÃÏ

 การให้บริการประชาชนของส�านักทะเบียนอ�าเภอแหลมสิงห์	 เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประช่าช่น

โดยจะให้บรกิารประช่าช่นทกุคนทีม่าขอรบับรกิาร	ไม่ว่าจะมาจากทีไ่หน	อ�าเภออะไร	หรอืจงัหวดัอืน่ๆ	จะให้ความส�าคญัในการบรกิาร	เจ้าหน้าที่

จะต้องมีจิตส�าน้กในการให้บริการประช่าช่น	และประช่าช่นจะต้องได้รับความพ้งพอใจ	เม่ือมีปัญหาหรือติดเง่ือนไข	ผ้้ให้บริการจะต้องอธิบาย

ให้เข้าใจ	 ในแต่ละวันจะมีประช่าช่นมารับบริการประมาณ	30	 -	 50	 รายต่อวัน	 ให้บริการไม่หยุดพักเท่ียง	 บุคลากรฝ่่ายทะเบียนและบัตร

มีจ�านวน	3	คน	ประกอบด้วย	ปลัดอ�าเภอ	1	คน	และสมาช่ิก	อส.ช่่วยงานทะเบียน	1	คน	และล้กจ้างเหมาบริการ	1	คน

 แผนเชิงรุกในการให้บริการประชาชน	 กรณีท�าบัตรให้กับผ้้ป่วยติดเตียง	 คนช่รา	 และผ้้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ทางส�านักทะเบยีนอ�าเภอได้ขอให้ก�านนั/ผ้้ใหญ่บ้าน	ออกส�ารวจประช่าช่นในเขตพืน้ท่ีรบัผดิช่อบและประสานศ้นย์บริหารการทะเบยีนภาค	2

สาขาจังหวัดจันทบุรี	ในการร่วมออกท�าบัตรประจ�าตัวประช่าช่นให้กับผ้้ป่วยติดเตียง	ฯ

 จุดเด่นของส�านักทะเบียนอ�าเภอแหลมสิงห์	 คือ	 การย้ดหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประช่าช่น	 เอาใจใส่ต่อประช่าช่น

 มาตรการในการป้องกนัการทจุรติทางทะเบยีนและบตัรประจ�าตัวประชาชน	เจ้าหน้าทีส่�านกัทะเบียนอ�าเภอต้องศก้ษาระเบยีบ

กฎหมายปฏิิบัติงานอย่างรอบคอบ	 หากมีประเด็นต้องสอบสวนจะด�าเนินสอบสวนทันทีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมีการจัดล�าดับความส�าคัญ

ในการแก้ปัญหาคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของส�านักทะเบียนอ�าเภอแหลมสิงห์	 ทางส�านักทะเบียนอ�าเภอได้มีการประช่าสัมพันธ์ให้

กลุ่มบุคคลดังกล่าว	มาขอยืน่ค�าร้องเพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบและพิจารณาด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ให้อยา่งถ้กต้อง	ท่ีผ่านมาส�านักทะเบียน

อ�าเภอแหลมสิงห์ได้มีการส�ารวจ	 และนายทะเบียนได้พิจารณาเพ่ิมช่ื่อในทะเบียนบ้านให้กับประช่าช่น	 ในฐานะบุคคลสัญช่าติไทยจ�านวน

หลายราย	และผ้้ตกหล่นเพ่ือให้มีสิทธิเข้าถ้งบริการภาครัฐของส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 ส�านักทะเบียนอ�าเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 ปัจจุบันมี	 นายอนุชิ่ต	 เภกะสุต

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง	รกัษาราช่การแทนนายอ�าเภอแหลมสงิห์	และมีนางสาวพัช่รินทร์

รวมวงษ์	 เป็นหัวหน้าฝ่่ายทะเบียนและบัตรฯ	 นายอนุชิ่ต	 เภกะสุต	 ได้กล่าวถ้งความเป็นมาว่า

อ�าเภอแหลมสิงห์ยกฐานะข้้นเป็นอ�าเภอคร้ังแรกเม่ือปลายปี	 พ.ศ.	 2441	 ใช้่ช่ื่อว่า	 อ�าเภอพล้ิว	

ต่อมาเปลีย่นช่ื่อเป็น	อ�าเภอแหลมสงิห์	เมือ่ปี	พ.ศ.	2452	ด้านการปกครอง	พืน้ทีแ่บ่งออกเป็น	7	ต�าบล

65	หม้่บ้าน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6	แห่ง	เกาะต่างๆ	ในเขตอ�าเภอแหลมสิงห์	มี	6	เกาะ

“ยึดหลักธรรมาภิบาล เสมอภาค สะดวก รวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ”

ส�านักทะเบียนอ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

นายอนุชิต เภกะสุต  
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง

รักษำรำชกำรแทน นำยอ�ำเภอแหลมสิงห์



 

นางสาวพัชรินทร์ รวมวงษ์
หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและบัตรฯ
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 งานสญัชาติและสถานะบคุคลเป็นโครงการส�าคญัของกรมการปกครอง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)
นโยบายการให้บริการประช่าช่นผ้้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือตกส�ารวจทาง

ทะเบยีน	ส�านักทะเบยีนอ�าเภอแหลมสงิห์ได้ด�าเนนิแก้ไขปัญหาดงักล่าวมาโดยตลอด

ทีผ่่านมาได้มกีารเพิม่ช่ือ่ผ้ท้ีต่กหล่นทางทะเบยีนราษฎร	(ทร.14)	ด้านกลุ่มเป้าหมาย

การให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยช่อบด้วยกฎหมาย	ส�านกัทะเบยีนได้ตรวจสอบ

กลุม่เป้าหมาย	กลุม่ท่ีไม่มสีถานะทางทะเบยีน	เลข	0	-	89	และกลุม่นกัเรยีนในสถานศก้ษา

ซ้ง่ได้รับการส�ารวจไว้ต้ังแต่	ปี	2548	-	2552	จ�านวน	70	ราย	จากการตรวจสอบพบว่า

ทั้ง	70	ราย	เป็นบุตรแรงงานต่างด้าว	3	สัญช่าติ	ที่หลบหนีเข้าเมือง	ไม่ปรากฏิว่ามี

ภ้มิล�าเนาและอาศัยอย้่ในราช่อาณาจักรไทยติดต่อกันต่อเนื่องเกินสิบป	ี สถานะคน

ต่างด้าวเข้าเมอืงโดยช่อบด้วยกฎหมาย	ตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วันท่ี	7	ธนัวาคม	2553

ส่วนกลุ่มเด็กนักเรียนเลข	 G	 ในส�านักทะเบียนอ�าเภอแหลมสิงห์น้ัน	 ปัจจุบันมีอย้่

จ�านวน	100	ราย	อ�าเภอแหลมสิงห์	ไม่มีกลุ่มช่าติพันธ์ุหรือช่นเผ่าแต่อย่างใด

 อ�าเภอสะดวก “อ�าเภอ..วถีิใหม่	ได้ให้ความส�าคญัด้านพฒันาและให้บริการ

ประช่าช่นในร้ปแบบที่สอดคล้องกับวิถีใหม่หรือ	 New	 Normal	 ส�านักทะเบียน

มีจุดคัดกรองโดยการวัดอุณหภ้มิ	 การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮ่อล์	 จุดรับบัตรคิว

เพ่ือเป็นการปฏิิบตัติามมาตรการเฝ้่าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช่ือ้

ไวรัสโคโรนา	2019	(Covid-19)

 แนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC	 ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการให้

บริการประช่าช่น	 โดยมีการสอบถามข้อม้ลเบื้องต้นทางโทรศัพท์	 การตั้งกลุ่มไลน์	

ท�าให้ประช่าช่นได้รบัความสะดวก	รวดเรว็	เพือ่เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บรกิาร

ประช่าช่นให้มีประสิทธิภาพ

 ด้านศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	มีการด�าเนินการจัดชุ่ดเคล่ือนท่ีเร็วออกปฏิิบัติงาน

กรณีเร่งด่วน	โดยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี

เก่ียวข้อง	เช่่น	กรณีหน้ีนอกระบบ	เป็นต้น

 สถานท่ีส�าคญัและสถานท่ีทอ่งเท่ียวของอ�าเภอแหลมสงิห์ ประกอบด้วย	ศาลเจ้าพ่อแหลมสิงห์	ต้กแดง	และคุกข้ีไก่	เป็นต้น

 การด�าเนนิการศนูย์อ�านวยการจติอาสาพระราชทาน	ได้ก�าหนดการรบัสมคัรจติอาสาทุกเดอืน	ปัจจุบันมจี�านวนประมาณ	

3,000	ราย	โดยมกีารบ�าเพญ็ประโยช่น์กิจกรรมต่างๆ	ในวนัส�าคญั	เช่่น	กจิกรรมการพฒันาขดุลอกคค้ลอง	การท�าความสะอาดถนน

บริเวณช่ายหาด	และกิจกรรมการปล้กป่าช่ายเลน	เป็นต้น
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การให้บริการด้านทะเบียนในงานกาชาด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จองชื่อสกุลออนไลน์ 1010 นามสกุลไทยมหามงคล
โดย ส่วนการทะเบียนทั่วไป

 การใช้นามสกุลเริ่มใช้ใน	 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย้่หัว	 รัช่กาลที่	 6	 ทรงด�าริให้คนไทยทุกคนต้องมีท้ังช่ื่อตัว

และช่ื่อสกุล	โดยวธิขีนานนามสกลุนัน้	ควรให้ใช้่แพร่หลายทัว่ถ้งประช่าช่นพลเมอืงตลอดทัง้พระราช่อาณาจักร	จง้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ

ให้ตราพระราช่บัญญัติขนานนามสกุล	 พ.ศ.	 2456	 ข้้น	 ซ้่งถือเป็นพระราช่บัญญัติเกี่ยวกับนามสกุลฉบับแรก	 เพื่อเป็นหลักให้บุคคลทุกคน

ได้มีช่ื่อตัวและช่ื่อสกุล	ก�าหนดหลักการมีช่ื่อตัวและช่ื่อสกุลไว้เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับเวลานั้น

 ปัจจบัุน	มบีคุคลจ�านวนมากทีต้่องการตัง้ช่ื่อสกลุหรอืเปลีย่นช่ื่อสกลุเพ่ือความเป็นสริมิงคลแก่ตนเองและวงศ์ตระก้ล	แต่การตัง้ช่ื่อสกุล

ให้ถ้กต้องจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	 และไม่ซ�้าซ้อนกับช่ื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว	 รวมถ้งต้องค�าน้งถ้งความหมาย

ที่ดีของช่ื่อสกุลที่จัดต้ังใหม่	 ดังน้ัน	 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและช่่วยเหลือประช่าช่นในการตั้งช่ื่อสกุล	 กรมการปกครองจ้งได้

ตั้งช่ื่อสกุลที่ถ้กต้อง	ไพเราะ	และมีความหมายที่เป็นสิริมงคลน�าไปให้บริการในการจัดงานกาช่าดประจ�าปี	ซ้่งช่ื่อสกุลดังกล่าวเป็นที่นิยมของ

ประช่าช่นจ�านวนมาก	และเพื่อสนองความต้องการของประช่าช่น	กรมการปกครอง	จ้งได้ก�าหนดให้มีโครงการให้บริการด้านทะเบียน

ในงานกาช่าด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	โดยให้บรกิารตัง้ช่ื่อสกลุตามหลกัภาษาไทยทีผ่่านพิธอีธษิฐานจติจากพระเกจอิาจารย์ทีม่ช่ืี่อเสยีง

ของประเทศไทย	จ�านวน	9	ร้ป
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661,443

737,705

76,262

36,457,970

2,554,868

39,012,838

ระหว่าง ระหว่าง วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2564วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

1,312,908 3,678 1,316,586

329,009 17,201 346,210

1,641,917 20,879 1,662,796

( วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564 )( วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564 )

อายุน้อย
กว่า 60 ปี

อายุ 60 ปี
ขึ้นไป

รวมทั้งสิ้น
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แนวทางการแก้ไข (เยียวยา) ปัญหาทางทะเบียน
กรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน
โดย ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน                               

 สถานการณ์ในปัจจบุนั	รฐับาลตัง้เป้าหมายในการ

พัฒนาประเทศให้ก้าวไปส้่ยุคดิจิทัลประเทศไทย	4.0	การใช่้

บัตรประจ�าตัวประช่าช่นเพียงบัตรเดียวท�าธุรกรรมต่างๆ

(พร้อมเพย์	-	PromptPay	E-banking)	ในการเข้าถ้งบริการ

และความช่่วยเหลือของภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงาน

ของรัฐต่างๆ	 เช่่น	 การขอรับความช่่วยเหลือตามมาตรการ

เยียวยาโควิด	 หรือเงินเยียวยา	 การรับเบี้ยผ้้ส้งอายุ	 ผ้้พิการ	

การใช่้บัตรประจ�าตัวประช่าช่นแทนบัตรทอง	 ในการเข้ารับ

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล	 สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราช่การ	เป็นต้น	ดงันัน้	บตัรประจ�าตวัประช่าช่นจง้กลายเป็น

เอกสารที่ผ้ ้ไม่มีสัญช่าติไทย	 หรือคนไทยที่ยังไม่มีช่ื่อใน

ทะเบียนบ้านมีความต้องการเพือ่สทิธปิระโยช่น์ต่างๆ	ทีพ่ง้ได้รบั

จากรัฐ	ด้วยเหตน้ีุ	การจัดการฐานข้อม้ลให้มีความถ้กต้องเป็น

ปัจจุบัน	และการป้องกันปราบปรามการทุจริตทางทะเบียน

และบัตรประจ�าตัวประช่าช่น	 ตลอดจนการแก้ไข	 (เยียวยา)	

ทางทะเบยีน	จง้มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการช่่วยเหลอืประช่าช่น

ซ้ง่สอดคล้องกบันโยบายส�าคญัของกรมการปกครอง	ท่ีมเีป้าหมาย

ท�าให้ประช่าช่น	“ทุกข์น้อยลง	สุขมากข้้น”	นั่นเอง

	 ตัวอย่างการแก้ไข	 (เยียวยา)	 ปัญหาทางทะเบียน	

ส่วนป้องกนัและปราบปรามการทจุรติทางทะเบยีนและบตัร

ส�านักบริหารการทะเบียนได ้ รับแจ ้งจาก	 อ.หนองไผ ่	

จ.เพช่รบ้รณ์	 แจ้งว่า	 นาง	 ส	 ใจดี	 อย้่บ้านเลขที่	 xxx	 ม.	 x

ต.บ่อไทย	 อ.หนองไผ่	 จ.เพช่รบ้รณ์	 ขอให้ตรวจสอบกรณี

สวมตัวท�าบัตรประจ�าตัวประช่าช่นราย	น.ส.	ก	ใจดี	ซ้่งเป็น

บุตรพิการทางสติปัญญา	 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

ส�านักทะเบียนที่เก่ียวข้องสรุปได้ว่า	 บิดาได้น�าเอกสารของ	

น.ส.	ก	ใจดี	บุตรสาวที่เกิดกับนาง	ส	ใจดี	ซ้่งเลิกร้างกันแล้ว

เมือ่ปี	พ.ศ.	2540	มอบให้กบับตุรสาวของภรรยาคนปัจจบุนัที่

เกดิกับสามคีนเก่า	(ลก้เลีย้ง)	ซ้ง่ไม่ได้แจ้งเกดิ	ไม่มส้ีติบตัรและ

ไม่มีช่ื่อในทะเบียนบ้านไปแอบอ้างสวมตัวท�าบัตรประจ�าตัว

ประช่าช่นตั้งแต่วันท่ี	 1	 มิถุนายน	 2543	 -	 26	 มิถุนายน

2563	 โดยผ้้แอบอ้างได้น�ารายการดังกล่าวไปกระท�าทุจริต

แจ้งย้ายที่อย้่	 จดทะเบียนสมรส	 และท�าบัตรประจ�าตัว

ประช่าช่นในหลายพื้นที่	 ได้แก่	 อ.ศรีธาตุ	 อ.กุมภวาป	ี

จ.อุดรธานี	 อ.ล�าล้กกา	 จ.ปทุมธานี	 อ.บางละมุง	 จ.ช่ลบุรี

และ	 ทต.ปราณบุรี	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 โดยกรณีดังกล่าว

ส�านักทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องทุกแห่งข้างต้น	 ต้องด�าเนินการ

ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนดทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ

ด้านทะเบียน	 จ�าหน่าย	 ยกเลิกหรือเพิกถอนหลักฐานทาง

ทะเบียนที่ด�าเนินการโดยมิช่อบ	ด้านวินัย	 ตรวจสอบการ

ปฏิบิตังิานของเจ้าหน้าทีว่่าด�าเนนิการตามกฎหมาย	ระเบยีบ	

หนงัสอืสัง่การหรอืไม่	อย่างไร	ด้านคดอีาญา	รวบรวมพยาน

หลักฐานแจ้งความด�าเนินคดีกับผ้้กระท�าผิดทุกคนในทุก

ข้อหาความผิดที่ปรากฏิ	 ส�าหรับการปรับคืนรายการบุคคล	

ส�านกัทะเบยีนเมือ่ตรวจพบการกระท�าผดิและเมือ่ตรวจสอบ

พบว่ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนย้ายรายการไปจากเดิม

ให้อ�าเภอ	กิ่งอ�าเภอ	ส�านักงานเขต	เทศบาล	หรือเมืองพัทยา

ที่ได้รับแจ้งเรื่องหรือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	เป็นผ้้รับผิดช่อบ

ในการแจ้งประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	หรือแจ้งการย้ายที่อย้่รายการ

บุคคลท่ีแท้จริง	 เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขรายการ	 ยกเลิก/

เพิกถอนทางทะเบียนที่มิช่อบ	 ให้กลับคืนเป็นของเจ้าของ

รายการที่จริงตามเดิม	 เสมือนไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

และเคลื่อนย้ายไป	ดังภาพ



สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง

15ฉบับเดือน เมษายน 2564
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ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ ธนาคม	จงจิระ,	ศักดิ์ฤทธิ์	สลักค�า,	พิริยะ	ฉันทดิลก,	ร.ต.ท.	ภพช่นก	ช่ลานุเคราะห์,	สมยศ	พุ่มน้อย	บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร สันติ	รังษิรุจิ

ท์ี่ปรึกษ�	สัญช่ัย	เตช่นิมิตวัช่,	สุช่าติ	ธานีรัตน์,	ประเช่ิญ	สมองดี,	ลักษณา	อภิรติปัญญา,	ณัฐธยาน์	ตรีรัตนานุสรณ์,	สุโสฬส	พ้่งบุญ,	พิธาสรวง	จันทร์ฉายฉัตร,	อภิญญา	อุ่นเรือน,	ธีรภัทร	มีอารีย์,	เอกอนันต์	ศรีอินทร์

บรรณ�ธิก�รประจำ�ฉบับ ช่าคริต	ตันพิรุฬห์	กองบรรณ�ธิก�ร	ณรงค์ฤทธิ์	มาทอง,	ณัฐพร	พรหมมาสกุล,	กรองแก้ว	แสงภ้ริภัทร์	ฝ่�ยจัดทำ�	ศุภเช่ษฐ	แสนยางนอก,	สิตานัน	บุณโยดม	ฝ่�ยทะเบียนและจัดส่ง	สุรพล	ศุยะสุนานนท์,	พรทิพย์	สงศรีอินทร์,	มีช่ัย	จุลภักด์ิ

พิมพ์ที่ :	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	กรมการปกครอง

ความดี = ความสุขความดี = ความสุข
 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ ล�าพูน และพะเยา ร่วมกับส�านักทะเบียนอ�าเภอ 

ในพื้นที่ออกให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ประจ�าเดือน มีนาคม 2564 จ�านวน 818 ราย

“ แม้ความดีจะเป็นได้แค่รูปธรรมและนามธรรม
แต่่ความดีเป็นนำ�าหล่อเลี�ยงทีี่�เราสามารถหยิบย่�นให้กัันและกัันได้ ”

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดล�าพูน

จังหวัดแพร่

จังหวัดพะเยา



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 หวงเดือนมีนาคม 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

นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท และบุคลากรตามหนวยงานตางๆ 5,6757,261 246 1,340

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (50 เขต กรุงเทพมหานคร) 331331 - -

รวมทั้งสิ้น 21,23822,824 246 1,340

1

รับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (878 อำเภอทั่วประเทศ) 15,23215,232 - -3
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