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ประเด็น รายละเอียด หมายเหต ุ
1. สถานการณ์อุทกภัยและการ
ช่วยเหลือประชาชน  

         นายกฯ สั่งการให้ ครม.ลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้ว 
ส าหรับการบริหารจัดการน้ าในขณะนี้ เน้นระบายน้ าไปยังพ้ืนที่รับน้ า 
เพ่ือรอการระบายลงทะเล รวมถึงการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
น้ าและการแจ้งเตือนประชาชน 
           ศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมี พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ฯ นาย
ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์ฯ 
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกอง
อ านวยการกลาง ได้ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพล
พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ท าให้บริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่
วันที่ 23 ก.ย.64 ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก      
ในพ้ืนที่ 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ 
ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี 
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยาและนครปฐม ส่งผล
กระทบ 169 อ าเภอ 743 ต าบล 3,637 หมู่บ้าน และ 1 เขต
เทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 126,781 ครัวเรือน            
มีผู้เสียชีวิต 7 ราย สูญหาย 1 ราย (ข้อมูล ณ.วันที่ 28 ก.ย.64 
เวลา 18.00 น.) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ใน 7 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร และ สุรินทร์ 
ยังคงมีสถานการณ์อยู่ 23จังหวัด ขณะที่หลายจังหวัดยังต้องเฝ้า
ระวัง แต่ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะไม่มีพายุเข้ามาอีกแล้ว ซึ่งจะท าให้
สถานการณ์โดยรวมคลี่คลาย 
         ส าหรบัเดือนตุลาคมคาดการณ์ว่า ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและภายในสัปดาห์นี้คงไม่มีพายุ
เข้ามาอีก ซึ่งเดือน ต.ค.ฝนจะตกในพ้ืนที่ภาคใต้มากกว่า ก่อนสิ้นสุด
ฤดูฝนคาดว่าจะมีพายุเข้ามาอีก 1 ลูก 
           
          ความช่วยเหลือ 
          - นายกฯ ลงพ้ืนที่ จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยม ติดตามแก้ไขปัญหา
อุทกภัย พร้อมให้ก าลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด    
ที่ อ.ศรีส าโรง 
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          - ปภ.ได้ส่งอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เร่งค้นหาผู้สูญหาย 
และส ารวจความเสียหายและประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติ เพ่ือจ่ายเงิน
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
          - การปฏิบัติงานจากฝ่ายพลเรือน ทหาร ต ารวจ ประชาชน 
จิตอาสา และมูลนิธิต่างๆ ทุกพ้ืนที่ ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเต็มที ่
            ช่องทางขอความช่วยเหลือ 
            สายด่วน 1784 / App พ้นภัย (ปภ.ร่วมกับสภากาชาด
ไทย) / Line ID @1784DDPM ได้ตลอดเวลา 
            ช่องทางติดตามสถานการณ ์
          แอปฯ ThaiWater / แอปฯ DPM Reporter / แอปฯ 
WMSC / แอปฯ DWR4THAI 
           ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร โทร.0-2246-0275 
หรือโทร.2216 https://dds.bangkok.go.th/ 
 

2. มาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และการกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว  

        2.1 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน     ที่มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอการปรับมาตรการส าหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด  ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม 
นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี  พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรีและ
อ่างทอง 
 
การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม  
        1.ห้ามออกนอกเคหสถาน จากมาตรการเดิมเวลา 3 ทุ่มถึง         
ตี 4 ขยับเป็นเวลา 4 ทุ่มถึงตี 4 อย่างน้อย 15 วัน 
         2.ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดิมเปิดบริการได้ถึง 2 
ทุ่ม ขยับ เป็นเปิดบริการได้ถึง  3 ทุ่ม โดยให้เปิดสถาบันกวดวิชาได้ 
แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ รวมถึงให้เปิดโรงภาพยนตร์ สปา 
ห้องออกก าลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้ าได้ ตามแนวทางที่ก าหนด       
แต่ยังไม่เปิดด าเนินการตู้เกมเครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ า 
ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง 
         3.ร้านสะดวกซ้ือตลาดสดหรือตลาดนัด (เฉพาะจ าหน่าย
เครื่องอุปโภคบริโภค) เดิมเปิดด าเนินการได้จนถึง  2 ทุ่ม ขยับ เป็น 
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เปิดด าเนินการได้ถึง 3 ทุ่ม 
       4. ประเภทกีฬากลางแจ้ง หรือในร่มที่เป็นที่โล่งอากาศถ่ายเท
สะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศหรือประเภทกีฬาในร่มที่มี
เครื่องปรับอากาศมาตรการเดิม ประเภทกีฬากลางแจ้งหรือในร่มที่
เป็นที่โล่งไม่มีระบบปรับอากาศ เปิดไม่เกิน  2 ทุ่ม ส่วนประเภทกีฬา
ในร่มที่มีเครื่องปรับอากาศยังไม่เปิดด าเนินการ รวมถึงสามารถใช้
สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาได้ ปรับเป็นเปิด
ด าเนินการได้ทุกประเภทกีฬาไม่เกินเวลา 3 ทุ่ม โดยจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมตามขนาดสถานที่และประเภทกีฬา กรณีประเภทกีฬาในร่ม
จัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม ส่วนกรณีประเภทกีฬากลางแจ้ง
จัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมไม่เกิน 25% ของความจุสนาม ผู้ชม
ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR          
เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้กรณีมีการแข่งขันให้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพฯ โดยทุกกิจกรรมและกิจการให้เริ่มด าเนินการ          
ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 
 
ส าหรับสถานที่และสถานประกอบการที่สามารถเปิดกิจการได้ 
       1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เปิดด าเนินการได้
แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯโดยกระทรวงสาธารณสุข          
กรมอนามัย 
       2. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและ
บ้านหนังสือ สามารถเปิดท าการได ้
       3. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึง
พิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน  
       4. ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์ 
เปิดได้จ ากัดจ านวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้         
ไม่เกิน 75% ตามก าหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา          
ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข 
       5. ร้านท าเล็บ เปิดด าเนินการได้แต่ต้องนัดหมาย 
       6. ร้านสัก เปิดด าเนินการได้โดยนัดหมายล่วงหน้า ลูกค้าได้รับ
วัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบ
ภายใน 72 ชั่วโมง 
       7. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (นวด สปา)เปิดด าเนินการ
ได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าจ ากัดเวลาบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน  
แต่ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ า สามารถเปิดบริการท่ีใช้น้ า เพื่อสุขภาพ          
ในกิจการสปาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.
2559 และลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือ หรือมีผลตรวจ 
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ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง 
       8. ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ เปิดด าเนินการได้ถึง 
3 ทุ่ม เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือลดจ านวนเหลือ
ประมาณ 50% สวมหน้ากากตลอดเวลาและไม่รับประทานอาหาร 
       9. การเล่นดนตรีในร้านอาหารเปิดด าเนินการได้ จ ากัดจ านวน
นักดนตรีไม่เกิน 3 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
นักร้องถอดหน้ากากอนามัย เฉพาะเวลาร้องเพลง หรือแสดง         
ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้อง นักดนตรีและลูกค้า ทั้งนี้
ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียน
อากาศ รวมทั้งการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ Covid Free 
Setting 
        10. ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ 
ยังไม่เปิดด าเนินการ ให้มีการติดตามสถานการณ์ 2-4 สัปดาห์ 
เนื่องจากท าให้มีการเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหลายพื้นท่ี
และมีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 
 
การปรับมาตรการส าหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร    
      -ปรับลดระยะเวลาในการกักกันส าหรับผู้มีเอกสารวัคซีนโควิด-
19 ครบ เหลือ 7 วัน ในส่วนผู้ที่ยังไม่มีเอกสารวัคซีน ให้กักตัว 
ตั้งแต่ 10 -14 วัน  ส าหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศกัก
ตัว 7 วัน ทางน้ าและทางบก กักตัว 10 -14 วัน  อนุญาตให้ท า
กิจกรรมในสถานที่กักกันฯ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
        - เปิดพื้นท่ีน าร่องการท่องเที่ยว เพ่ิมเติม ตั้งแต่วันที่ 1-31 
ตุลาคม ได้แก่ เกาะสมุย  เกาะพะงัน  เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี           
เขาหลัก  เกาะยาว จ.พังงา และ เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์ คลองม่วง 
ทับแขก  จ.กระบี่  และแนวทางเปิดพ้ืนที่เพ่ิมเติม 10 จังหวัด             
เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.กระบี่ จ.พังงา  
(ทั้งจังหวัด) จ.ประจวบคีรีขันธ์  (หัวหิน หนองแก) จ.เพชรบุรี(ชะอ า) 
จ.ชลบุรี (พัทยา บางละมุง จอมเทียน บางเสร่) จ.ระนอง เกาะพยาม 
จ.เชียงใหม่ (อ. เมือง แม่ริม  แม่แตง  ดอยเต่า  จ.เลย (เชียงคาน) 
และ จ.บุรีรัมย์ (เมือง) 
        อย่างไรก็ตาม ระดับของพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยยังคงระดับเดิม
คือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด พื้นที่
ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 37 จังหวัดและพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) 11 
จังหวัด 
        อีกทัง้ ศบค. ยัง ได้ขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ในพื้นที่สีแดงเข้ม คือตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พ.ย. 2564 ระหว่าง รอ พ.ร.ก.โรคติดต่อ          
มีผลบังคับใช้  
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        2.2 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค 
ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนกาจากราชอาณาจักรสเปน 
เพิ่มเติมอีกจ านวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 โดยให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อ
วัคซีนแอสตร้าเซนเนกา จากราชอาณาจักรสเปน จ านวน 449,500 
โดส รวมทั้งสิ้นจะมีการส่งมอบวัคซีน  จ านวน 614,500 โดส โดย
ก าหนดส่งมอบวัคซีนทั้ง 2 ชุด ในภายในต้นเดือน ต.ค.นี้การจัดซื้อ
วัคซีนนี้เป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศใน
สหภาพยุโรป โดยที่ในปี 2564 นี้ ประเทศไทยจะมีวัคซีนหลักและ
วัคซีนทางเลือก รวมจ านวน 178.2 ล้านโดส 
        นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบซื้อวัคซีนอีก 60 ล้านโดสส าหรับ
ปี 2565 โดยให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อจากบริษัทแอตร้าฯ โดยมีแผนการส่งมอบวัคซีนใน
ปี 2565 แบ่งเป็นดังนี ้
       ไตรมาสแรก (ช่วง ม.ค.-มี.ค.) จ านวน 15 ล้านโดส 
       ไตมาส 2 (ช่วง เม.ย.-มิ.ย.) จ านวน 30 ล้านโดย 
       ไตรมาสท่ี 3 (ช่วง ก.ค-ก.ย.) จ านวน 15 ล้านโดส 
       ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-
19  ในปีหน้า  
     

        2.3 คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลา
การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)  
ต่อไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2564 นี้ ไป
สิ้นสุด 30 ก.ย.2565 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
ซึ่งเป็นการอนุมัติประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักร           
เป็นกรณีพิเศษ Special Tourist Visa (STV) และ เรื่องการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ       
เข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือส าราญและกีฬา(เรือยอร์ช) 
        การขยายระยะเวลาโครงการนี้จะสนับสนุนให้คนต่างชาติที่มี
ก าลังซื้อสูงและประสงค์เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพ่ือพ านัก          
ในประเทศไทยระยะยาว (Long Stay) ตั้งแต่ 90-270 วัน เข้ามา 
ในประเทศเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะท าให้มีการน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่
ประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เกิดการสร้างงาน อาชีพ รายได้ มีเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
        ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่า ผลการ
ด าเนินงานในระยะ 1 ปีที่ผ่านมามีกลุ่มนักท่องเที่ยวมีศักยภาพและ
กลุ่ม Long Stay เดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านแนวทาง STV 
จ านวน 5,609 ราย สร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวมีเงิน
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หมุนเวียนในเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,243 ล้านบาท   ซึ่งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากจีน ฮ่องกง 
สิงคโปร์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปนและโครเอเชีย 
        จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางหลังกักตัวมากที่สุด ได้แก่ 
กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) ภูเก็ต อุดรธานี ชลบุรี (พัทยา) 
ปทุมธานี นนทบุรี เชียงใหม่ และระยอง โดยส่วนใหญ่พ านัก          
ในประเทศไทยเฉลี่ย 90 วัน 
 

3. ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว 

 

           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)         เพื่อ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19         ซ่ึง
ประกอบด้วยกลุ่ม แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขอ
อนุญาตท างานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ที่ด าเนินการขออนุญาตท างานตามมติ ครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 แต่
กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการดังนี ้
            1. กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต  
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ท างานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องด าเนินการดังนี ้
            - นายจ้างยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งสามารถท างานและอยู่
ในราชอาณาจักรได้ถึง 28 ก.พ.66 
           - ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานแล้ว ต้องขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ  ตรวจโรคต้องห้าม และ
จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 31 มี.ค.65 หากไม่ด าเนินการ 
การอนุญาตท างานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง 
           - เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือ
ประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว 
ให้ตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายในวันที่ 1 
ส.ค.65 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ถึง         13 
ก.พ.66 หากไม่ด าเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 ส.ค.65 
            2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้ด าเนินการตามมติ ครม.วันที่ 
29 ธ.ค.63 แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยขยายเวลายื่นค าขออนุญาต
ท างาน จากภายในวันที่ 16 มิ.ย.64 เป็นภายในวันที่ 13 ก.ย.64 
เพ่ือให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.
65 หากแรงงานต่างด้าวต้องการจะท างานในราชอาณาจักรได้ถึง
วันที่ 28 ก.พ.66 ต้องตรวจโรคต้องห้าม ภายในวันที่ 18 ต.ค.64 
และปรับปรุงทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 31 มี.ค.65 
 

ประเด็นหลัก   
ทุกสื่อขยายผล 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  
 

ประเด็นที่ 1 การจัดท าโครงการ “พัฒนา ต่อยอด นายปี่ใต้ สู่มืออาชีพ” โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.
สงขลา จับมือ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ เพื่อสืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน พร้อมจัดท า
มาตรฐานเพลงปีใต้สายจังหวัดสงขลา 
 

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                
(มรภ.สงขลา) เล่าให้ฟังว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2553 จัดโครงการ “พัฒนา ต่อยอด นายปี่ใต้ สู่มืออาชีพ”        
ผ่านระบบ Online Zoom Meeting และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ช่อง Youtube Live : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เพ่ือให้นายปี่สามารถสืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านปี่ใต้ ในเทศกาลหรือพิธีกรรมให้คงอยู่ต่อไปอย่างถูก
แบบแผนตามขนบที่ถูกต้อง และจัดท ามาตรฐานเพลงปี่ใต้สายจังหวัดสงขลา ที่ใช้ในเทศกาลหรือพิธีกรรม ตาม
แบบฉบับของ ครูควน ทวนยก รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้เพลงปี่ให้เหมาะสมในเทศกาลหรือพิธีกรรม
ในรูปแบบสื่อดิจิตอล สามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจได้อย่างสะดวกและทันสมัย  

โครงการที่จัดขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมด าเนินยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญ คือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ในระบบการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยสมอง กาย และใจ และเสริมสร้างกิจกรรมการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการและทุกข้ันตอนของกิจกรรม เน้นการปฏิบัติจริง เรียนรู้ของจริงในพื้นที่จริง
อย่างมีอิสระ เรียนรู้จากธรรมชาติ จินตนาการ ความงามและความจริงด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า จากการที่ได้จัดท าโครงการสื่อการเรียนรู้            
“หัดเรียนเป่าปี่ด้วยตนเอง โดยศิลปินแหล่งชาติ” ไปแล้วนั้น ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ซึ่งจัดท าใน
รูปแบบสื่อวีดีโอและคู่มือเพ่ือการศึกษาด้วยตนเอง โดยได้ฝากตัวเป็นศิษย์ น าไปฝึกฝนจนเกิดความช านาญ          
มีประสบการณ์ ซึ่งจะน ากลุ่มคนเหล่านั้นกลับมาให้ความรู้ ศึกษาต่อยอด และพัฒนาทักษะความเป็นนายปี่ขึ้น
ไปในระดับมืออาชีพ โดยเพิ่มเทคนิคในการเป่าปี่ ต้องให้ถูกต้องตามขนบเมื่อในครั้งอดีต โดยเน้นการเสริมองค์
ความรู้ในด้านเพลงที่ใช้ในการเป่าปี่ในเทศกาลรื่นเริง และเพลงที่ใช้ในการเป่าปี่ในพิธีกรรม เพื่อสืบสาน
ศิลปะการแสดงดนตรีพ้ืนบ้านปี่ใต้ ให้คงอยู่ต่อไปอย่างถูกแบบแผนและขนบที่ถูกต้องมิให้เลือนหายไป 

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

 
พรรณภัทร ประทุมศรี / สวท.สงขลา /รายงาน  
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ประเด็นที่ ๒ จังหวัดยะลา - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กอ.รมน.ภาค4 สน. ร่วมมือกันสร้างความรู้-สร้าง
อาชีพ   มอบเครื่องมือชุดเครื่องมือท ามาหากิน แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2564 
 

 วันที่ (22 กย.64) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา อ.รามัน จ.ยะลา นายจ านัล เหมือนด า 
ผู้แทนพิเศษรัฐบาล มอบหมายให้ พันเอกชัยวัฒน์ ค าน่าน ฝ่ายอ านวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน
มอบเครื่องมือพ้ืนฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือท ามาหากิน) แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ โดยมี พันเอกวรจักร แซงสีนวล       
รองผู้อ านวยการกองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า , ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ คชประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และ นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงาน
ช านาญการ ตัวแทนจากส านักงานแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน          
               พันเอกชัยวัฒน์ ค าน่าน ฝ่ายอ านวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดเผยว่า การมอบเครื่องมือท า
มาหากินในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่ง ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมศักยภาพในพื้นที่ ตามแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดใช้แดนภาคใต้ โดยกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด  ได้จัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชื่อ  “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ” เป้าหมาย คือ กลุ่ม ผู้เห็นต่างจากภาครัฐ กลุ่มด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๐๐ คน        
โดยผ่านการคัดกรองจาก กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า หรือ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์       
เพ่ือ ด าเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ   อาทิ ช่างช่อมรถจักรยานยนต์ 
, ช่างเชื่อมไฟฟ้า ,ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร, ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และกลุ่มท าอาหาร อาทิ การประกอบ
อาหารไทย , การประกอบอาหารไทยฮาลาล , การท าขนมไทยและการท าขนม อบ ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพ 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหล่านี้ จะได้รับ ใบประกาศรับรอง 
และยังได้รับอุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย ความมุ่งหวังที่ส าคัญของโครงการนี้ที่ถือเป็น
ประโยชน์โดยตรงคือ การที่กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้เหล่านี้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้ครอบครัว ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่  
               นายสนุ นิมะ จากอ าเภอรามัน จ.ยะลา เป็นบุคคลหนึ่งที่ ผ่านการฝึกอาชีพ ในโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้  เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง เพราะชุมชน
ของตนเอง ยากต่อการเข้าถึงอาชีพเหล่านี้ เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมา ถือว่าดีมากๆต่อคนในพ้ืนที่และชุมชน          
ของตนเอง สามารถท าให้ตนเองมีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้  

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

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา/รายงาน 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ประเด็นที่ ๓ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา สนับสนุนห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล เพื่อยกระดับการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พนักงานขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีความรวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น     เพื่อ
เดินหน้าเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
 

                ท่ามกลาง สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ในประเทศ
มาเลเซียติดหลักหมื่นทุกวัน  ท าให้คณะท างานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ระหว่าง
ประเทศ อ าเภอสุไหงโก-ลก โดยก าหนดมาตรการให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจหาเชื้อ
แบบATK ที่ทราบผลทันทีแต่ยังไม่ได้รับการรับรองความแม่นย า และ แบบ RT-PCR ที่ส่งสิ่งส่งตรวจไปตรวจที่
โรงพยาบาลที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาหลายวันกว่าทราบผลตรวจ 

  จ ากปัญหาดังกล่าวจึงมีการเสนอไปยังส านักงานควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก ส าหรับการตรวจเเบบ
RT-PCR เพ่ือยกระดับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ที่มีความรวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น จนกระทั่งได้รับการอนุมัติ
พร้อมติดตั้งที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก  ล่าสุดนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อ านวยการส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศสุไหงโก-ลก พร้อมระบุ มุ่งหวังให้ห้องปฏิบัติการนี้ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการควบคุมและป้องกัน
โรคจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานขับรถระหว่างประเทศ ที่เข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งบุคลากรที่
ปฏิบัติงานหน้าด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เพราะเป็นด่านหน้าที่มีส่วนส าคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ระหว่างประเทศ อีกทั้งเพ่ือให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศยัง
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความมั่นใจในมาตรการควบคุมและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 

              ด้านนายวัลลภ วุฒ าพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ระบุ ตามมาตรการที่ก าหนดจะท าการ
ตรวจหาเชื้อแบบโควิด- 19 แบบRT-PCR พนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 14 วันครั้ง โดยมี
ค่าใช้จ่ายคนละ 700 บาท และผู้ที่ผ่านการตรวจแล้ว จะต้องสวมสายรัดข้อมือที่ออกแบบมาเฉพาะ โดยมีตัว
อักษาระบุ C.I.Q SU-NGAI KOLOK เป็นสัญลักษณ์พร้อมลงทะเบียนเข้าออกจากด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก          
ไปยังพื้นท่ีขนถ่ายสินค้า เมื่อต้องเดินทางกลับต้องแสดงสัญลักษณ์สายรัดข้อมือ เพื่อประทับตรากลับประเทศ
มาเลเซีย              
           ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก สามารถรองรับการ
ตรวจหาเชื้อแบบRT-PCR ได้ครั้งละ 12 ราย ต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งผลการตรวจจะมีความแม่นย าตามมาตรฐาน
สาธารณสุข ท าให้สามารถบริหารจัดการพนักงานขับรถได้อย่างทันท่วงที โดยหากตรวจพบเชื้อจะให้เดินทาง
กลับประเทศมาเลเซียทันที ส่วนในรายที่เป็นคนไทยจะประสานโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกรับตัวเข้าท าการรักษา
ทันท ี
 

#################  
 
สวท.สุไหงโก-ลก /รายงาน 
 
 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 



๑๑ 
 

ครั้งที่ 35 วันที่ ๒9 กันยายน 2564 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ าท่วมขังภายในโรงเรียน 

เนื่องจากการก่อสร้างขยายถนนท าให้ได้รับความเดือดร้อน 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีน้ าท่วมขังภายบริเวณในโรงเรียน บ้านหนองครก 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากมีการก่อสร้างขยายถนน 4 จราจร ด้านหน้าโรงเรียน ท าให้
ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 
2. ผลการด าเนินงาน 
 วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
มอบหมายให้นายส ารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษลงพ้ืนที่ติดตามการแก้ไขปัญหา  โดยมีแขวง
ทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 อ าเภอเมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก ก านันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพ้ืนที่  เบื้องต้น ทราบว่า โรงเรียนบ้านหนองครก  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาฯ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการยกระดับพื้นภายในห้องเรียน สูงขึ้น 40 เซนติเมตร และพ้ืนถนนภายในบริเวณโรงเรียน
สูงขึ้น 30 เซนติเมตร จากระดับพื้นเดิม 
 2. ด าเนินการท ารางระบายน้ ารอบบริเวณโรงเรียน ให้สามารถระบายน้ าออกสู่คลองน้ าภายนอก
โรงเรียนได้ 
 3. ได้ยกระดับสนามหญ้าโรงเรียนโดยการถิมดินให้พื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงกับระดับข้างถนนและร่อง
ระบายน้ าข้างทาง 
 แต่เนื่องจากพ้ืนที่ของโรงเรียนและบริเวณข้างเคียงไม่สอดคล้องกับรางระบายน้ าของถนน ท าให้
ปริมาณน้ าที่ระบายจากโรงเรียนไม่สามารถไหลและระบายลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้และจากการประชุม       
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
 1. มอบหมายให้แขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 ด าเนินการออกแบบและส ารวจสร้างระบบระบายน้ า  
ในพ้ืนที่ดังกล่าวและให้ระบายน้ าไหลลงสู่ห้วยปูนหรือห้วยส าราญต่อไป 
 2. มอบหมายให้แขวง ฯ ออกแบบส ารวจ และจัดท าโครงการ เสนอแผนงานการขุดลอกและปรับปรุง
ร่องระบายน้ าและบรรจุเข้าแผนปีงบประมาณ 2566 
 3. มอบหมายให้อ าเภอเมืองศรีสะเกษแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก ส ารวจและออกแบบ
ร่องระบายน้ า โดยรอบโรงเรียน และพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถระบายน้ าจากพ้ืนที่โรงเรียนไปยังคลอง
ชลประทาน ด้านหลังของโรงเรียนและให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาระยะสั้น 
และระยะยาว ต่อไป 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
4. รายชื่อผู้ติดต่อ  
นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ   



๑๒ 
 

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสร้างป้ายบอกทางเข้าขนาดใหญ่ 
 ปิดกั้นถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา 

................................................................... 
1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า  องค์การบริหาร       
ส่วนต าบล หนองแก้ว สร้างป้ายบอกทางเข้าขนาดใหญ่ ปิดกั้นถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา        
เป็นเหตุให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 
2. ผลการด าเนินงาน 
 วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ       
สั่งการให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ติดตาม           
ความคืบหน้าทราบว่า นิติกร อบต.หนองแก้ว แจ้งว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นแล้ว ขณะนี้           
อยู่ระหว่างการยื่นขอรังวัดสอบเขตท่ีดิน เพ่ือพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่เป็นปัญหาข้อพิพาท โดยส านักงานท่ีดิน
จังหวัดศรีสะเกษ  นัดรังวัดสอบเขตท่ีดินบริเวณท่ีมีการติดตั้งป้ายดังกล่าวในวันที่ 29 กันยายน  2564       
เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ดังกล่าวยังพบผู้ได้รับความเดือดร้อนในบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ได้สอบถาม ชี้แจงท าความเข้าใจในประเด็นระยะเวลาและข้ันตอนของการตรวจสอบ
แนวเขตท่ีดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทราบด้วยแล้ว ซึ่งชาวบ้านรับทราบและมีความพึงพอใจ 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดพิษณุโลก   
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการลุกล้ าที่สาธารณะ 



๑๓ 
 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้รับเรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการลุกล้ าที่
สาธารณะ บริเวณ เส้นทางหน้าหมู่บ้านหรรษนันท์ 5 ซอย 1 เนื่องจากมีการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างและใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ บดบังทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนน 

2. ผลการด าเนินงาน  
 เรียนผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที ่17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดร่วมกับอ าเภอเมืองพิษณุโลกและ
เทศบาลต าบลบ้านคลองลงพื้นที่ตรวจสอบ  เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อกฎหมายพร้อมทั้ง         
ให้ข้อแนะน าผู้ถูกร้องและผู้ประกอบกิจการร้านขายของบริเวณดังกล่าวให้ได้รับทราบ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถูกร้องได้รับทราบปัญหาและจะแก้ไขให้ถูกต้อง 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายอธิปไตย ไกรราช 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

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

 
 

 


