
 
 
 

ประกาศสาํนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลตําบลเวียงพางคาํ 
เรื่อง     ขอประชาสัมพนัธเ์ชิญชวนเข้ารว่มจัดทําประชาคมหมู่บา้น/ชุมชน 

ประกอบการสาํรวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวให้แก่บุคคลท่ีไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียน
ราษฎร (บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน) กลุ่มที่ ๑ บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน 

(บุคคลท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยที่มีความเก่ียวพันกับผู้ที่ได้รบัการจัดทําทะเบียนประวัติชนกลุม่น้อยไว้
เดิมแต่ตกสํารวจ และบุคคลที่ไม่มีความเก่ียวพันกับชนกลุ่มน้อยแต่ได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และอาศัยอยู่ต่อเนื่องจนถึงวันสํารวจโดยไม่สามารถกลับไปประเทศต้นทางได้)  
                    -------------------------------------   

 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลา
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ออกไปอีก ๒ ปี จนถึงวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายและอํานายการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล (นอส.) ซึ่งมีรองนายกเทศมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธาน ได้ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ เมือ่วันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ เพ่ือพิจารณาแนวทางการสํารวจกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและการดําเนินการต่อกลุ่มคนทีแ่อบ
แฝงเข้ามาขอรบัการสํารวจภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  โดยมติที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางการสํารวจกลุ่มเป้าหมายตามข้อเสนอของกรมการปกครอง และให้สว่นราชการที่เก่ียวข้องถือ
เป็นนโยบายสําคัญ ในการดําเนินการต่อขบวนการทุจริตที่แสวงประโยชน์จากการสํารวจอย่างเข้มข้นจริงจัง 
รวมท้ังให้เร่งรัดพิจารณาเพิกถอนสถานะบุคคลของกลุ่มทีไ่ม่ใช่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ และดําเนินการตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

  ในการน้ี สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ได้ประชุมหารือซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมหนองแหวน ได้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการ
สํารวจ ตามบัญชีกําหนดแผนงานประชาคมหมู่บ้าน ทีแ่นบท้ายประกาศน้ี  
 

   ดังน้ันเพ่ือให้การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนสําหรับบุคคลที่ไมม่สีถานะ
ทางทะเบียน ดําเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับแนวทางและข้ันตอนการสํารวจ
ที่ทางราชการกําหนด ในขั้นตอนที่ ๓ การจัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการ
สํารวจ ที่กําหนดไว้ว่า องค์ประกอบในการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ในส่วนของอําเภอให้มีกรรมการหมู่บ้าน 
ทหาร/ตํารวจในพ้ืนที่ และปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง สําหรับในส่วนของท้องถิ่นให้มี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุมชน ทหาร ตํารวจ เข้าร่วมประชาคมด้วย  สํานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งเข้าร่วม
จัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนทีแ่ต่ละหมู่บ้าน ตามวันและเวลาที่กําหนด  ประกอบด้วย 
  ๑.กํานันตําบลเวียงพางคํา และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  ๒.คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มประชาชน แกนนําต่างๆ อาทิเช่น ผู้แทนกลุม่อาชีพ กลุ่ม 
อปพร. กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่ม อสม. กลุม่แม่บ้าน เป็นต้น 
  ๓.ประธานประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล  
 

-๒- /๔.ผู้แทนส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน... 
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-๒- 
 
 

  ๔.ผู้แทนส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานประจําตําบล อาทิเช่น ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบล
เวียงพางคํา,พัฒนากรประจําตําบล,สาธารณสุขประจําตําบล,เกษตรตําบล,หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตู้ยาม 
ตํารวจเวียงพางคํา,หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตู้ยามตํารวจห้วยนํ้าริน,หัวหน้าหน่วยบริการประชาชน ตู้ยาม
ตํารวจหัวฝาย ,ครูในท้องที่ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  ๕.ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ ,เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน,ผู้สื่อข่าวสื่อสารมวลชนในพ้ืนที่   
 

  ทั้งน้ี ในการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวน้ี สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ได้
เน้นยํ้า ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมกันตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ต้ังแต่ผู้ทําหน้าที่สํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง อย่าให้เกิดปัญหาการเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ จากผู้ที่มาสํารวจจัดทําทะเบียน และเอกสาร
แสดงตนสําหรับบุคคลที่ไมม่สีถานะทางทะเบียนโดยเด็ดขาด 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สํานักงานเทศบาลฯ ช้ันที่ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-
๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรศัพท์สายด่วน คลายทุกข์ ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ หรือทางเว็บไซด์ 
www.nang-non.com  , www.wpkms.com  จดหมายอิเลคทรอนิคส ์wiangphangkham.chi@nmt.or.th 
 
  
 
 

       ประกาศ     ณ    วันที่   ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   
 
 
 

 

    ร้อยโท 
 ( กิตติชัย     เจริญย่ิง ) 

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
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บัญชีกําหนดแผนดําเนินการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
กลุ่มที่ ๑ คนท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเปน็เวลานานแต่ตกสํารวจ 

ในเขตสาํนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลตําบลเวียงพางคาํ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
(แนบท้ายประกาศสาํนักทะเบียนท้องถ่ินฯ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

 
 
 
ที่ 

 
 

หมู่บ้าน/หมู่ที ่

จํานวน
ยอด

สํารวจ 
(คน) 

วัน/เวลาในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านรับรอง 

สถานทีป่ระชมุ
ประชาคมหมู่บ้าน 

 
 

หมายเหตุ 

๑ บ้านแม่สาย หมู่ที่ ๑ ๒๓ ๒๕ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๑ 

 

๒ บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๒ ๓๖๒ ๒๖ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๒ 

๓ บ้านป่ายางใหม่ หมูท่ี่ ๔ ๕๐๙ ๒๗ - ๒๘ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๔ 

๔ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมูท่ี่ ๕ ๕๖๕ ๒๙ - ๓๐ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๕ 

๕ บ้านผาหมี หมูท่ี่ ๖ ๒๖๔ ๑ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๖ 

๖ บ้านห้วยนํ้าริน หมู่ที ่๗ ๒๔๗ ๒ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๗ 

๗ บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ ๘ ๒๐๑ ๓ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๘ 

๘ บ้านป่าเหมือดสุขสําราญ  
หมู่ที่ ๙ 

๒๓๐ ๔ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๙ 

๙ บ้านป่ายางผาแตก หมูท่ี่ ๑๐ ๖๙๓ ๕ - ๗ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน ม.๑๐ 

รวม ๓,๐๙๔ รวม ๑๓ วัน   
 
 
    ร้อยโท  

 ( กิตติชัย     เจริญย่ิง ) 
นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
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