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ประเด็น IOC ประจําสัปดาห์ 
ประจําวันที่ ๒๒ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหต ุ
1. มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ ให้
ประชาชนและการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากภาครัฐ 

          1.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายมาตรการบรรเทา
ภาระค่าครองชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 27,000   ล้าน
บาท ใช้งบกลางปี 64 เป็นค่าดําเนินการใน 3 มาตรการ ได้แก่  
           1) ขยายเวลาบรรเทาภาระค่าน้ํา/ค่าไฟ จํานวน 1.9 ล้าน
ครัวเรือน ตั้งแต่ ต.ค.64-ก.ย.65 เพิ่มอีก 12 เดือน วงเงิน 2,018 
ล้านบาท  
           ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน  ให้
สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
           ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้
ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน  
           ถ้าใช้เกินวงเงินที่กําหนด  ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ เป็นผู้รับ 
ภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด       
          สนบัสนนุคา่น้าํประปา จาํนวน 186,625 ครัวเรือน วงเงิน 
100 บาท /ครัวเรือน /เดือน  
           ถา้ใช้น้าํประปาเกนิ 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคง
ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชําระด้วย
ตนเอง  
           ถา้ใช้น้าํประปาเกนิ 315 บาท  ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ 
รับภาระชําระค่าน้ําประปาทั้งหมด  
           2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
และเพิ่มเบี้ยความพิการ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค/
บริโภคท่ีจําเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษาและวัตถุดิบเพ่ือการเกษตร  
จากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอ่ืนๆ วงเงิน 18,815 ล้านบาท 
           กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท  แต่ไม่เกิน 
100,000 บาท/ปี ได้รับ 200 บาท/คน/เดือน  
           กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับ 300 บาท/
คน/เดือน  
           และทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 55บาท/คน/
3 เดือน การดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทาง อาทิ ค่าโดยสาร ขสมก. 
ระบบ e-Ticket /รถไฟฟ้า บขส. รถไฟ อย่างละ 500 บาท/คน/
เดือน เบี้ยความพิการ จํานวน 1,000 บาท/คน/เดือน เพ่ิมเติม 
           3) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการฯ รอบใหม่  วงเงิน 
1,642 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการรับลงทะเบียนของหน่วย
รับลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารจัดการบัตรฯ และ
วงเงิน 4,530 ล้านบาท จัดสรรสวัสดิการแบบไม่มีกําหนด
ระยะเวลาสําหรับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีบัตรฯ 
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และ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อาจทําให้
ผู้สมัครรอบใหม่มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
 
            1.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 
ขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก 3 
เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย.- 30 พ.ย.64 ดังนี้  
            ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33    จาก
เดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน  
            ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 39 จากเดิมเดือนละ 
432 บาท ลดลงเหลือ 235 บาทต่อเดือน  
           (ส่วนผู้ประกันตน ม.40 มติครม.วันที่ 15 มิ.ย.64      ได้
เห็นชอบลดเงินสบทบเหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ตั้งแต่ ส.ค.64- ม.ค.65 แล้ว) 
            แบบท่ี 1 (ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณ)ี จากเดิม 70 บาท 
ลดลงเหลือ 42 บาท/เดือน 
            แบบท่ี 2 (ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณ)ี จากเดิม 100 บาท 
ลดลงเหลือ 60 บาท/เดือน 
            แบบท่ี 3 (ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณ)ี จากเดิม 300 บาท 
ลดลงเหลือ 180 บาท/เดือน 
            ประโยชน์ การลดเงินสมทบเดือน ก.ย.-พ.ย.64 เพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทําให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงกว่า 
10,721 ล้านบาทและนายจ้างจ่ายเงินสมทบลดลงกว่า 9,629 
ล้านบาท ทําให้ผู้ประกันตนนําเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายช่วยเสริมสภาพ
คล่องได้ประมาณ 945 - 1,575 บาทต่อคนและนายจ้างมีสภาพ
คล่องเพ่ิมข้ึนเพื่อให้กิจการสามารถเดินต่อไปได้ 
  

2. โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 
3” และ“ทัวร์เที่ยวไทย” เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญของ “โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน เฟส 3” และ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย”              โดย
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินการของ ทั้ง 2 โครงการ 
จากเดิมให้สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  เป็นวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 และกําหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 
31 มกราคม 2565 พร้อมให้ ททท. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 เดือน ดังนี ้
        1. โครงการทัวร์เที่ยวไทย ปรับ 2 หลักเกณฑ ์ได้แก่ 
         1.1 เปลี่ยนแปลงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด สามารถ
เดินทางได้ทุกวัน จากเดิมเดินทางได้เฉพาะวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี 
        1.2 เพ่ิมรายการนําเที่ยว เป็น 30 รายการต่อบริษัท จากเดิม 
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15 รายการต่อบริษัท โดย ททท. ได้เตรียมความพร้อมสําหรับ
แพลตฟอร์มการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  
        ทัง้นี ้รัฐบาลสมทบเงนิให้ 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว 
หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน 
        2.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้เตรียมเปิดลงทะเบียน
สําหรับผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่          
24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ คาดการณ์ ว่าจะสามารถ
เริ่มดําเนินโครงการและให้ประชาชนใช้สิทธิท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม
นี้ โดยรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีดังนี ้
- รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ ห้อง/คืน)  
- สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน  
- สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท 
โดยดูตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด)  
       การปรับปรงุรายละเอียดของท้ัง 2 โครงการจะสามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศได้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ
ที่พัก/โรงแรม/ ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
มาตรการต่าง ๆ ของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นการควบคุม ป้องกันโรค ควบคู่ไปกับการ
กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค    
โควิด-19 มีความรุนแรงในช่วงระหว่างดําเนินโครงการ ททท. 
สามารถขอยุติดําเนินโครงการฯ ได้ ทั้ง 2 โครงการ 
 

๓. การบริหารจัดการน้ํา ติดตามขยายผล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่  
จ.เพชรบุรี  และ  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  ในฐานะ  ผอ.กอนช .           
ลงพื้นที่  จ.พระนครศรีอยุธยา  เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ําและการ
บริหารจัดการ  เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  โดยเน้นย้ําแนวทาง
แจ้งเตือนภัย ให้ความรู้เพื่อรับมือ การปฏิบัติตนให้พ้นภัย สร้างการมี
ส่วนร่วม สื่อสารข้อมูลจากทางราชการ  ลดความสับสนของข่าวสาร 
ป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัย   ป้องกันความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  

 

ประเด็นที่ ๑ จังหวัดสงขลา ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ป้องกันโรคโควิด- 19 ให้แก่กลุ่มคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน โดยได้รับจัดสรรจํานวน 6,400 โดส 
 
 ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ 
เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ          
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี ที่พระราชทานให้แก่จังหวัด
สงขลา (จังหวัด พอ.สว.) จํานวน 6,400 โดส เพ่ือฉีดให้แก่กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง 
พระภิกษุสงฆ์ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีนในจังหวัด รวม 3,200 คน 
 จังหวัดสงขลา กําหนดให้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ
พระภิกษุสงฆ์ ระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน หรือจุดบริการที่โรงพยาบาลกําหนด และในวันนี้มีการบริการฉีดให้แก่คนพิการในจังหวัดสงขลา จํานวน 
340 คน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ป้องกันการติดเชื้อและจะช่วยลดอาการรุนแรงและการ
เสียชีวิตจากโรค โดยผู้รับบริการฉีดวัคซีนจะนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน 
ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล และ
แพทย์เป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเอง 
 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรวัคซีน   
ซิโนฟาร์มพระราชทาน จํานวน 6,400 โดส และได้กระจายวัคซีนไปยังอําเภอต่างๆ ในพ้ืนที่ตามสัดส่วนที่
เหมาะสม โดยการฉีดวัคซีนในวันนี้ ( 15 ก.ย.64) ได้ดําเนินการฉีดพร้อมกันในพ้ืนที่ 3 อําเภอ ประกอบด้วย 
อําเภอเมืองสงขลา จํานวน 340 ราย อําเภอสะเดา 230 ราย และอําเภอสะบ้าย้อย 160 ราย ซึ่งการฉีด
วัคซีนนับว่าเป็นทางออกท่ีดีที่สุดในการป้องกัน และลดระดับความรุนแรงของโรคโควิด- 19 ไม่ว่าจะเป็นวัคซีน
ที่ได้รับพระราชทาน หรือวัคซีนที่ทางรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรมาให้ ล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพ
และผ่านการวิจัยทางการแพทย์ในการป้องกันโรค จึงขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่น และมั่นใจเข้ารับการฉีด
วัคซีนตามวัน เวลาที่กําหนด 
 ด้านนางสุจิตต์ เดชดี อายุ 49 ชาวบ้านในพื้นที่ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว ได้กล่าวความรู้สึกท้ังน้ําตาว่า ดีใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์
ท่านห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ตลอดไป 
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ประเด็นที่ ๒ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ถวายชุดธารน้ําใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เกิดข้ึนและกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง ไม่เว้นแม้จะเป็น
เด็กหรือผู้ใหญ่ แม้แต่ผู้นําด้านจิตวิญญาณอย่างพระภิกษุสงฆ์ก็มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 ดังนั้น การเข้าให้
ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์ภายในวัดจึงต้องมีแบบแผนและเร่งด่วน 
 สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จึงมอบชุดธารน้ําใจกู้ชีวิตฯ ให้แก่พระภิกษุสงฆ์และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง หลังพบพระภิกษุสงฆ์ติดเชื้อ COVID-19 โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น                 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบชุดธารน้ําใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่พระภิกษุสงฆ์วัดชนาธิปเฉลิม        
พระอารามหลวง หลังพบพระภิกษุสงฆ์ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีพระครูวิมลธรรมรส เจ้าคณะอําเภอเมืองสตูล 
เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 อย่างเคร่งครัด  
  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เล่าให้ทีมงานชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ฟังว่า เนื่องจากขณะนี้พบว่า
พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดติดเชื้อ COVID-19 ทางวัดจึงปิดพื้นที่ไม่ให้มีการเข้าออกวัดโดยเด็ดขาดเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจของสงฆ์และการบิณฑบาต โดยมีพระภิกษุสงฆ์ที่สัมผัส
ใกล้ชิดรวม 15 รูป ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาทางสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จึงนําชุด          
ธารน้ําใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยสภากาชาดไทย ส่งมอบให้แก่ทางวัดจํานวน 15 ชุด เป็นสิ่งของจําเป็น         
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ตลอดระยะเวลา 14 วัน ระหว่างการสังเกตอาการ 
 ขณะที่เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง กล่าวว่า ทางวัดต้องปิดพ้ืนที่เป็นเวลา 14 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 2 ตุลาคมนี้ โดยระหว่างนี้มีญาติโยมนําอาหารมาถวายให้วัดอย่างต่อเนื่อง โดยวาง
ไว้บนโต๊ะรับสิ่งของบริเวณหน้าวัด จากนั้นจะมีพระภิกษุและพระลูกวัดนํารถเข็นออกมานําสิ่งของต่างๆ        
ไปแจกจ่ายต่อให้แก่พระภิกษุสงฆ์และผู้ดูแลภายในวัด โดยจะใช้ปืนพ่นแอลกอฮอล์ฉีดพ่นสิ่งของทั้งหมด      
ก่อนนําเข้าไปภายในวัด ส่วนการจัดกิจกรรมพิธีทําบุญเดือนสิบในวันที่ 22 กันยายนนี้ ทางวัดงดการจัด
กิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดพื้นที่วัดเป็นเวลา 14 วัน 
 

################### 
 

อนุชา หมัดอาด้ํา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล/รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ประเด็นที่ ๓ ผู้ว่าฯ นราธิวาส เชิญชวนร่วมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 22 
ประจําปี 2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันที่ 27-29 กันยายน 
2564 ในรูปแบบออนไลน์  

              งาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้  ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 22 ประจําปี 2564 ภายใต้ชื่องาน
“สืบสานงานพ่อ  สานต่อพระราชปณิธาน  บนพื้นฐานชีวิตวิถีใหม่  New Normal” เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระบรมวงศานุวงศ์  และ  
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของศูนย์ฯ และถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

        นายเจษฎา   จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า  งาน  “ชมศูนย์ศึกษา  พัฒนาความรู้   
ดูนิทรรศการ”จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2542 และจัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด- 19 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นระบบออนไลน์  จึงขอเชิญร่วมชมงาน  “ชมศูนย์
ศึกษา  พัฒนาความรู้  ดูนิทรรศการ ” วันที่  27-29 กันยายน  2564 ในรูปแบบการถ่ายทอดสดทาง             
เฟสบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการใช้แอปพลิเคชัน Zoom 

           ปนีี้จดังานในรปูแบบใหม่เปน็ปแีรก  โดยมีกิจกรรมหลัก  7 กิจกรรม  ได้แก่  การปาฐกถาพิเศษโดย
เลขาธิการ  กปร. ในหัวข้อ“สืบสาน รักษา และต่อยอด  ประสบการณ์ในการสนองพระราชดําริ//การบรรยาย
พิเศษโดยรองเลขาธิการ  กปร.  ในหัวข้อ  “New Normal การปรับตัวให้เข้ากับภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลง ”//
กิจกรรม  Visual Tour เปิดบ้านตามรอยพ่อ  สานต่อพระราชปณิธาน//กิจกรรมทอล์คโชว์  ในหัวข้อ                   
“อยู่ดีมีสุขในยุคโควิดพิชิตเมือง” //กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกับทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่  New Normal” //กิจกรรมการเผยแพร่คลิปวิดีโอ  “สืบสานงานพ่อ  สานต่อ
เกษตรทฤษฎีใหม่  สู้ภัยวิกฤต” ซึ่งเก่ียวกับผลสําเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ที่ได้ขยายผลในพ้ืนที่
ต่าง ๆ และกิจกรรมจัดอบรมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในหลักสูตรออนไลน์ 12 หลักสูตร 

         การจัดงานฯ  ในรูปแบบออนไลน์ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทั่วโลกได้ร่วมชมงานฯ              
ไมแ่ตเ่ฉพาะประชาชนขาวนราธิวาส  ซ่ึงทุกคนมีโอกาสเข้ามาชม  สามารถเข้าศึกษาอบรมอาชีพต่าง  ๆ สามารถ
นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเฟ สบุ๊กแฟนเพจ   
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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หมายเหต:ุ สัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นจากศูนย์ดํารงธรรมค่ะ 
 


