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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 5 – 11 มกราคม 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. มาตรการรับมือ 
“โอมิครอน” 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด  – 19 หลังเทศกาลปีใหม่ 
พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ข้อมูล ณ 5 ม.ค.65 ผู้ติด
เชื้อรายใหม่ 3,899 คน และ ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 3,730 คน)  
ขณะที่ข้อมูลผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 – 4 มกราคม 2565 สะสม 2,062 ราย ใน
จ านวนนี้เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ 1,105 ราย และติดเชื้อใน
ประเทศ 957 ราย  
     ขณะนี้พบมีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพ่ิมข้ึนทั่วโลก ท าให้
ประเทศไทยประกาศชะลอการเดินทางเข้าประเทศในระบบ Test & 
Go เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างไรก็ตามกรณีผู้เดินทางในระบบ 
Test & Go ที่ยังค้างอยู่ในระบบหากต้องการใช้สิทธิตามท่ีลงทะเบียน 
จะต้องเดินทางเข้ามาภายในวันที่ 10 มกราคม 2565  หลังจากนั้น
หากบุคคลใดต้องการเข้ามาประเทศไทยจะต้องเข้าระบบแซนด์บ็อกซ์ 
(Sandbox) ที่ภูเก็ต หรือ ผ่านระบบกักตัว (Quarantine) เท่านั้น 
 
ส าหรับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโอมิครอน 6 จังหวัดสูงสุด  

1. กรุงเทพมหานคร 585 รายติดในประเทศ 7 ราย 
2. กาฬสินธุ์ มี 233 ราย ติดเชื้อในประเทศ 231 ราย 
3. ร้อยเอ็ด 180 ราย ติดในประเทศ 180 ราย  
4. ภูเก็ต 175 ราย ติดในประเทศ 17 ราย 
5. ชลบุรี 162 ราย ติดในประเทศ 70 ราย 
6. สมุทรปราการ 106 ราย ติดในประเทศ 28 ราย  โดย

ทั้งหมดติดเชื้อไป 54 จังหวัดแล้ว 
ปรับมาตรการรับมือ “โอมิครอน” 
     กระทรวงสาธารณสุขปรับมาตรการ ขอความร่วมมือ ทั้งหน่วยงาน
รัฐ - เอกชน ให้ข้าราชการ พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีบ้าน หรือ Work 
From Home เป็นเวลา 7 - 14 วัน ในช่วงวันที่ 1 - 14 มกราคม 
2565 โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิล าเนา  
 

1. ก่อนเดินทางกลับมาท างาน หรือ เรียน ขอให้มีการตรวจคัด
กรองด้วย ATK และเม่ือกลับมาถึงสามารถท างานที่บ้านได้ให้
ท างานที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน  

2. หากต้องเริ่มปฏิบัติงานทันทีขอให้ตรวจ  ATK ก่อนเข้า
ท างาน  และในสัปดาห์แรกให้ตรวจ  2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย

ประเด็นหลัก      
ทุกสื่อขยายผล 
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3 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการจนครบ  14 วัน และงดการ
รวมกลุ่มพูดคุย/รับประทานอาหาร  

3. หากเกิดการติดเชื้อในโรงงานไม่จ าเป็นต้องปิดโรงงาน        
แต่ขอให้ใช้มาตรการ Bubble & Seal เพ่ือไม่ให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อออกภายนอก 
 

ศธ. พิจารณายกเลิกการเรียน แบบ On – site 
     กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุโควิด- 19 ประเมินความเสี่ยงครู 
นักเรียน ปรับเรียนออนไลน์ 
 

 ให้สถานศึกษาประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
หากมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้สถานศึกษาสามารถ
พิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกล 
(On air, Online, On hand และ On demand) ได้ตาม
ความเหมาะสม และประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดอย่างใกล้ชิด 

 ให้สถานศึกษาประเมินมาตรการการเปิดเรียนของ Thai 
stop COVID plus และปฏิบัติตามข้อก าหนดของ 6 
มาตรการหลัก ( DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม ( SSET-CQ) 
และแนวทาง 7 มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษาโดยเคร่งครัด            
โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 ให้สถานศึกษาด าเนินมาตรการตามแผนเผชิญเหตุที่ก าหนด 
กรณีนักเรียน ครู หรือ บุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อ  
โควิด-19 หรือ มีผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยให้มี
การชักซ้อมอย่างเคร่งครัด และประสานความร่วมมือกับ
สถานพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 

     นอกจากนี้ ศธ. ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก
แห่งชาติที่ส่วนกลาง และ  เลื่อนการจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและน าชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติทั่วประเทศ ออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด – 19            
จะคลี่คลาย 
 
การจัดการขยะติดเชื้อ 
     ในช่วงที่มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK การกักตัว และการรักษา
ตัวที่บ้านหรือ Home Isolation อาจท าให้เกิดขยะติดเชื้อจาก
ครัวเรือนให้ท าความเข้าใจในการจัดการขยะติดเชื้อเพ่ือลดการ
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กระจายของเชื้อในวงกว้าง ขยะติดเชื้อ หรือ มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง 
“มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วท าให้เกิดโรคได้” โดยเฉพาะขยะ
ติดเชื้อที่เสี่ยงต่อโรคโควิด - 19  ได้แก่ 

1. หน้ากากอนามัย  
2. ชุดตรวจ ATK  (หลอด น้ ายา ตลับ ไม้Swab)  
3. กระดาษทิชชู่ ผ้าก๊อช ส าลีที่ใช้แล้ว  
4. เข็มฉดีวัคซีน ต่าง ๆ  

ชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้วถือเป็นขยะท่ีเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค 
ATK แยกขยะออกเป็น 2 ประเภท   
1. ขยะที่ไม่ได้ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่งที่ใช้ทดสอบ 
เช่น เอกสารก ากับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ ขยะประเภทนี้ให้
เก็บรวบรวมทิ้งถังขยะท่ัวไปที่มีฝาปิดมิดชิดได้เลย  
2. ขยะที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือสารคัดหลั่งที่ใช้ทดสอบ          
เช่น ตลับหรือแผ่นทดสอบ หลอดใส่น้ ายา ฝาหลอดหยด ไม้ Swap            
ขยะประเภทนี้ ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะ
ทั่วไป เพราะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคได้ 
ATK ก าจัดอย่างถูกวิธี  

 เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจ าทุกวัน ใส่ถุงขยะสีแดง 2 
ชั้น โดยถุงชั้นแรกที่สัมผัสขยะติดเชื้อ มัดปากถุง ด้วยเชือกให้
แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น สาร
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000  ppm หรือเตรียมจากน้ ายา
ฟอกขาวผสมน้ าอัตราส่วน 1 : 10 หรือแอลกอฮอล์ 70 
เปอร์เซ็นต ์

 มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุง
ด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง แล้วเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัด
ไว้เฉพาะ  

 ประสานไปยังหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการเก็บขนขยะ          
ติดเชื้อในพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือก าหนดวิธีการน าขยะติดเชื้อไป
ก าจัดอย่างถูกต้องต่อไป 

     ในกรณีที่ ชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ หรือระบบการ
เก็บขนขยะติดเชื้อเข้าไม่ถึง  

 ให้ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้
แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง ซึ่งขยะ
ที่ผ่านการท าลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและน าส่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น าไปก าจัดเป็นขยะทั่วไป         
โดยหลังจัดการขยะติดเชื้อแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่



๕ 
 

และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ทันที 
 

 
 

2 . มาตรการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ าช่วยเหลือ 
SMEs ในช่วง COVID-
19 

ครม.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารออม
สิน หรือ โครงการ Soft Loan ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 
5,000 ล้านบาท  
     ครม. เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จากเดิม ที่ปล่อยสินเชื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย SMEs ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและ 
Supply Chain อาทิ  

 ร้านอาหาร  
 ธุรกิจสปา  
 นวดแผนไทย  
 รถรับจ้างน าเที่ยว  
 เกสต์เฮ้าส์  

     โดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมธุรกิจอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ 
และขยายระยะเวลารับค าขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 วงเงินกู้สูงสุดราย
ละ 500,000 บาท ดอกเบี้ย 3.9 % ต่อปี ไม่ต้องมีหลักประกัน ทั้งนี้
ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อโครงการไปแล้ว  จ านวน 
4,137 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 1,746 ล้านบาท และยังมีวงเงินคงเหลือ
อีก จ านวน 3,254 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งโครงการ 5,000 ล้าน
บาท 
     นอกจากนี้ครม.ยังมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการ
สินเชื่อสู้ภัย COVID – 19  

 กลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้ประจ า  
 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
 เกษตรกร 

 

ประเด็นหลัก      
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     จากเดิมท่ีมีก าหนดระยะเวลารับค าขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ธนาคารออมสินได้ด าเนินการอนุมัติสินเชื่อตามมาตรการไปแล้ว 
จ านวน 820,380 ราย จ านวนเงินทั้งสิ้น 8,204 ล้านบาท และยังมี
วงเงิน คงเหลืออีกจ านวน 1,796 ล้านบาท วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อนุมัติสินเชื่อตามมาตรการฯ           
ไปแล้ว จ านวน 28,911 ราย จ านวนเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท และ   
ยังมีวงเงินคงเหลืออีก จ านวน 9,712 ล้านบาท จากวงเงินรวม 
10,000 ล้านบาท 
     ดังนั้นการขยายระยะเวลาค าขอรับสินเชื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่อง
ส าหรับการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการราย
ย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดให้สามารถประกอบอาชีพ
และด าเนินธุรกิจต่อไปได ้
 

3. ประเทศไทยเสนอ
เป็นเจ้าภาพ 3 งาน
ใหญ่ระดับโลก 

ครม.อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 4 ,180 ล้านบาท           
ให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน " Specialised 
Expo" ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, 
Thailand 
องค์การนิทรรศการนานาชาติ(Bureau of International Expositions : BIE)   
มีข้อก าหนดว่า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจ าเป็นต้องได้รับความ
เห็นชอบกรอบงบประมาณก่อนการยื่นเสนอตัวอย่างเป็นทางการ     
โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน. ในฐานะผู้ประสานงานหลัก ได้ด าเนินการร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประสาน
ขอให้เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส  เป็นผู้แทนไทยในการยื่น
หนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานอย่างเป็นทางการ และมีก าหนด  
จะยื่นหนังสือดังกล่าวต่อผู้แทนระดับสูงของ BIE ในวันที่ 7 มกราคม 
2565 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
 
รูปแบบและข้อก าหนดในการจัดงาน EXPO 2028 - Phuket, 
Thailand ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของ BIE  

 มีขนาดพื้นที่จัดแสดงจ ากัดไม่เกิน 156 ไร่ (หรือ 25 
เฮกตาร)์ ซึ่งพ้ืนที่โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยใช้ที่ราชพัสดุ ทะเบียน หมายเลข 
ภก. 153 บริเวณต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
ขนาดพ้ืนที่จัดงาน 141 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา  (หรือ
ประมาณ 25 เฮกตาร)์  

สื่อส่วนกลาง
และสื่อภาษา 
ต่างประเทศ
ขยายผลเน้นการ
สร้างภาพลักษณ์
ประเทศไทย 
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 พ้ืนที่สนับสนุนอีก 3 แห่ง รวม 201 ไร่ คือ 
1. พ้ืนที่พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว  
2. พ้ืนที่ของต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  
3. พ้ืนที่พัฒนาโครงการศูนย์กีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  

การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 4,900,000 คน 
แบ่งเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 54 และชาวไทยร้อยละ 46 
แนวคิดการจัดงานหลัก ( Theme) คือ Future of Life - Living in 
Harmony, Sharing Prosperity เน้นการสร้าง  สมดุลระหว่างชีวิต
และธรรมชาติ  
แนวคิดรอง (Subthemes) คือ  
1. Life and Well-Being  
2. Human-Nature  
3. Mutual Prosperity  
 
กิจกรรมที่แสดงภายในงาน  

 การแสดงทางวัฒนธรรม (Cultural Performance)  
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด (Theme) การจัดงาน  
 กิจกรรมการประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

“Future of Life Forums”  
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก 

ครอบครัวผู้ใหญ่และผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับแนวคิด
การจัดงาน 

 
งานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 และจังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ.2572 รวมวงเงินทั้งส้ิน 6,781 ล้านบาท 
1.งานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (ระดับ B) 
วงเงิน 2,500 ล้านบาท 
 

วัตถุประสงค์ 
1. แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทย 
2. กระตุ้นเศรษฐกิจด้านธุรกิจการน าเข้า – ส่งออกผลผลิต

การเกษตรและธุรกิจท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมการต่อยอดการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน

การเกษตร 
4. สร้างจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางนวตักรรมด้านการเกษตร           

ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
    ก าหนดสถานที่จัดงานเป็นบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองแด ต าบลกุด
สระ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวม 1,030 ไร่ ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้า
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ชมงาน 3.6 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 30 ตลอดระยะเวลาจัด
งาน 134 วัน (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 
2570) และมีประเทศเข้าร่วมงาน 20 ประเทศ  
     ส าหรับประเภทงานระดับ B หรือ International Horticultural 
Exhibition จะต้องใช้พื้นที่จัดแสดง 250,000 ตารางเมตร มีระยะเวลา จัด
งาน 3  - 6 เดือน มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 10 
ประเทศ 
2.งานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 (ระดับ A1)           
วงเงินงบ 4,281 ล้านบาท  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแสดงความก้าวหน้าด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการผลิตพืชสวน  

2. เพ่ือให้เกิดการยกระดับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารทางด้านพืชสวนและการเกษตรกับนานาประเทศที่มา
ร่วมงาน  

3. ส่งเสริมให้เกิดการขยายตลาด สินค้าการเกษตรให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
     ก าหนดสถานที่จัดงานเป็นบริเวณพ้ืนที่ป่าสาธารณประโยชน์            
โคกหนองรังกา ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา             
รวม 678 ไร่ ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าชมงาน 2.6 ล้านคน เป็น
ชาวต่างชาติร้อยละ 15 ตลอดระยะเวลาจัดงาน 110 วัน (ระหว่างวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2572 – 28 กุมภาพันธ์ 2573) และมีประเทศเข้า
ร่วมงาน 30 ประเทศ  
ส าหรับประเภทงานระดับ A1 หรือ World Horticultural Exposition จะต้อง
ใช้พื้นที่จัดแสดง 500,000 ตารางเมตร  มีระยะเวลาจัดงาน 3 – 6 
เดือน มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 10 ประเทศ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ด้านเศรษฐกิจ  
 ตลอดระยะเวลาในการจัดงานของ จังหวัดอุดรธานี  มีมูลค่า

การสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม ( GDP) กว่า 20,000 ล้านบาท 
สร้างการจ้างงานกว่า 81 ,000 อัตรา รายได้จากการเก็บ
ภาษีกว่า 7 ,700 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้จังหวัดอุดรธานี เกิด
รายได้สะพัดกว่า 32,000 ล้านบาท  

 ตลอดระยะเวลาในการจัดงานของ จังหวัดนครราชสีมา          
มีมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) กว่า 9,163 ล้านบาท 
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สร้างการจ้างงานกว่า 36,003 อัตรา และรายได้จากการ
เก็บภาษีกว่า  3,429 ล้านบาท ซึ่งท าให้จังหวัดนครราชสีมา           
เกิดรายได้สะพัดกว่า 18,942.64 ล้านบาท 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ  
สามารถเผยแพร่ให้นานาชาติเห็นถึงการพัฒนาด้านการเกษตร         
ของประเทศ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีการอยู่ร่วมกันของคนไทยกับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่พระราชด าริด้าน
การเกษตรในการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืนสู่ประชาคม
โลก 

3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
องค์กรนานาชาติ สามารถกระชับความเข้าใจและความสัมพันธ์         
อันดีระหว่างประเทศ และองค์กรนานาชาติ ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมในงานมากกว่า 20 ประเทศ / องค์กร 

4. ด้านสังคม  
สามารถสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่และ
จังหวัดข้างเคียง ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพืชสวนและ
การเกษตรให้กับท้องถิ่น เช่น การศึกษาวิจัย รวมไปถึง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น และลดความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาเมือง 

5. ด้านการเกษตร  
สามารถแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สามารถผลิตอาหารที่มี
ความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลมีวัฒนธรรมการบริโภค
ที่มีความหลากหลายมีศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีล้ าค่า รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์
การเกษตร 

6. ด้านการเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้  
มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยจากท่ัวทุกมุมโลก เพื่อต่อยอดงานวิจัย
และการพัฒนาพืชสวนของไทย เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ เอกชน ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านพืชสวน 
และรูปแบบการจัดนิทรรศการในประเทศและนานาชาติ  

ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ  จัดการประชุมคณะกรรมการ
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มรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46  
     การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญเป็นการประชุม
ของคณะกรรมการมรดกโลกท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ        
1 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการ                  
มรดกโลกจะพิจารณาการเป็นเจ้าภาพฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญครั้งท่ี 45 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย 
ระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2565 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ด้านการแลกเปลี่ยนความรู ้
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้น าในการด าเนินการภายใต้กรอบ
การด าเนินงานของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงโครงการ กิจกรรม และข้อริเริ่มใหม่ ๆ เช่น การจัดการ
อบรมให้กับผู้จัดการแหล่งมรดกโลกหรือการอบรมให้ความรู้
ในการด าเนินงานในด้านการอนุรักษ ์

2. ด้านเศรษฐกิจ 
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ จะเป็นการสร้างและขยาย
โอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ ภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
โดยจากข้อมูลสถิติในการจัดการประชุมแต่ละครั้งที่ผ่านมา
ตั้งแต่ครั้งที่ 40 - 43 มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่ต่ ากว่า 
2,300 คน ท าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนจากการใช้จ่ายในด้าน
ต่าง ๆ  เช่น การเดินทาง ที่พัก การท่องเที่ยว และค่าใช้จ่าย
ทั่วไป 

 
ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  

 

ประเด็นที่ ๑ จ.นราธิวาส จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ 
รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 และ
กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไป
มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดต่อไป 

ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส มีโรงเรียนรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมส าหรับเยาวชนไทยฯ 
จ านวน 71 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส       
เขต 1 จ านวน 16 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
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จ านวน 19 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จ านวน 17 
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จ านวน 17 โรงเรียน และ
โรงเรียนในสังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ จ านวน 2 โรงเรียน 

ทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดพิธีมอบหนังสือหนังสือ
พระราชทานฯ โดยนายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ที่ห้องประชุม 
กศน.จังหวัดนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งในการจัดพิธีครั้งนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเพื่อร่วมน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกท้ัง
สร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชด าริ พระราชด ารัส ความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ //การจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เพ่ือให้เยาวชนไทยและ
ประชาชนทั่วไปน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป 
ด้านนายชาร์รีฟท์  สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ทางส านักงานฯ ได้รับมอบหมายให้จัดพิธีมอบ
หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์เพ่ือให้เป็นหนังสือรวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ โดยพระองค์ทรง
ก าหนดหลักการท าค าอธิบายเรื่องต่าง ๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือสามระดับ ส าหรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่าน
เข้าใจระดับหนึ่ง ส าหรับเด็กรุ่นกลางเข้าใจระดับหนึ่ง และส าหรับเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจอ่านได้อีก
ระดับหนึ่ง เนื้อหาในแต่ละระดับพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างกัน  

หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหนังสือสารานุกรมท่ีพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 จนถึง
ปัจจุบัน รวม 42 เล่ม เป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดท าขึ้นเป็นรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบ
ออนไลน์ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่าน 
เนื่องจากเป็นสารานุกรมแบบไทยที่คนไทยท า โดยทรงก าหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหา  
เพ่ือตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับด้วยพระองค์เอง ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้ 
ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต อันจะช่วยบุคคลสามารถให้ประโยชน์ 
แก่ส่วนรวม และสามารถพ่ึงพาส่วนรวมได้ในอนาคต 

#################### 
ปพิชญานันท์  เทพรักษ์  สวท.นราธิวาส /รายงาน 
 
ประเด็นที่ ๒ อาจารย์คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ร าพึงกับดอกไม้” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
งานแสดงสีน้ านานาชาติ ประเทศตุรก ี

 
อาจารย์ศิวะ อินทะโคตร” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา สร้างชื่อเวทีงานแสดงสีน้ านานาชาติ 

ประเทศตุรกี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงาน “ร าพึงกับดอกไม้” ด้วยเทคนิคสีน้ าบนกระดาษใยฝ้าย 
เจ้าตัวเผยแนวคิดผลงาน สะท้อนถึงหญิงสาวผู้ตระหนักรู้ถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งและชีวิต    

อาจารย์ศิวะ อินทะโคตร หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากงานแสดงสีน้ านานาชาติ  ภายใต้หัวข้อ “ DREAM 
OF COLORS”  ซึ่งผลงาน “ร าพึงกับดอกไม”้ มีขนาดผลงาน 56 x38 cm. ใช้เทคนิคสีน้ าบนกระดาษใยฝ้าย 
ระยะเวลาในการท าราว 4-5 เดือน โดยท าในเวลาที่ว่างเว้นจากงานสอนและงานอื่น ๆ มีการทิ้งช่วงเวลาในการ
ท าไม่ต่อเนื่อง ท าให้งานชิ้นนี้ใช้เวลาท าค่อนข้างนาน ซึ่งผลงานชิ้นนี้อยู่ในชุดผลงานที่เป็นภาพของหญิงสาวกับ
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ดอกไม้ โดยมีโครงความคิดรวมทั้งชุดที่ต้องการแสดงออกถึงความงามของผู้หญิงที่มีการเปรียบเปรยกับความ
งามของดอกไม้ แต่มีรายละเอียดในแนวความคิดย่อยของแต่ละชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป บางชิ้นแสดงความ
งามของหญิงสาว ที่ยืนยิ้มละไมควบคู่ไปกับดอกไม้ที่บานสะพรั่งอยู่ด้านหลัง แสดงออกถึงความงามตรงๆ          
ทั้งผู้หญิงและดอกไม้ โดยไม่มีนัยยะใดแอบแฝง 

ผลงาน“ร าพึงกับดอกไม้” ชิ้นนี้ มีแนวความคิดที่ต้องการสื่อถึงภาพของหญิงสาวที่มีใบหน้างดงาม     
แต่ดูเรียบเฉย เย็นชา เธอดูครุ่นคิดคล้ายตกอยู่ในภวังค์ห้วงค านึง เธอประคองดอกไม้ที่อยู่ในมือ เป็นดอกไม้          
ที่ร่วงหล่นแล้ว และด้านหลังเป็นภาพดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีอาการก าลังร่วงโรยเหี่ยวเฉา เป็นดอกไม้สีหม่น          
ที่หลงเหลือสีชมพูเพียงเล็กน้อย มีผีเสื้อบินดมดอม แต่โดยโทนรวมของภาพแล้วเป็นภาพที่ ดูนิ่งเหงา ผีเสื้อที่บิน
อยู่ด้านหลังและที่บินมาตอมดอกไม้ในมือ จึงเป็นการบินมาเพ่ือไว้อาลัย มากกว่ามาดมดอมชื่นชม 

 “ในความคิดเห็นของผม ชื่อภาพร าพึงกับดอกไม้และแนวความคิดของผลงาน คงไปสอดคล้องกับ 
หัวข้อ คือ DREAM OF COLORS ของผู้จัดงาน แต่เป็นมุมมองความฝันที่ฝันถึงสีสันและชีวิตที่ก าลังจะเสื่อม
สลาย คาดว่าผู้จัดงานคงต้องการตั้งหัวข้อให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมได้เปิดกว้างในการตีความตามทัศนะ                 
การสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล” อาจารย์ศิวะ อินทะโคตร กล่าว 

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

พรรณภัทร เพชรรัตน์ สวท.สงขลา/รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ มกราคม 256๕ 

 

จังหวัดอ่างทอง  
เรื่อง รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์จากปัญหากลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอุไรวรรณ พูลเพชร พร้อมด้วยราษฎรหมู่ที่ 1  
หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3 ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประมาณ 10 ราย ได้มายื่นหนังสือ
ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญจากปัญหากลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท ไทยเรยอน 
จ ากัด (มหาชน) ณ บริเวณหน้ามุขอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น 1 โดยกลุ่มผู้ร้องเรียน  
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มีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้วยวิธีวัดระดับผลกระทบจากกลิ่น ( Sensory Test)         
พร้อมควบคุมการจัดท าบัญชีการระบายของสารอินทรีย์ ( VOC Inventory) ของโรงงาน ให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ 

2. ผลการด าเนินงาน  

 ในการนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  
และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้รับหนังสือร้องเรียนประเด็นดังกล่าว 
พร้อมพูดคุยท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้ร้องเรียน กลุ่มผู้ร้องเรียนเดินทางกลับ เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น.  

3. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดตราด   
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ                   

เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและสวัสดิการของรัฐ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี นายอนุสรณ์ หงษ์สา (ผู้ร้อง) ร้องเรียนผ่านระบบ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากตน 
เป็นผู้พิการทางสายตา มีบิดามารดาเป็นชาวมอญและตนเป็นผู้เกิดในประเทศไทย ซึ่งไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชนเนื่องด้วยรายชื่อตกหล่น เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและสวัสดิการของรัฐ  
จึงขอความอนุเคราะห์ในการจัดท าบัตรประชาชน 

2. ผลการด าเนินงาน  
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 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตราด อ าเภอบ่อไร่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ่อไร่ เทศบาลต าบลบ่อพลอย 
ผู้ใหญ่บ้านและก านันในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง ณ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อพลอย 
อ าเภอบ่อไร่ พบนายอนุสรณ์ หงษ์สา (ผู้ร้อง) อาศัยอยู่กับมารดา พ่ีสาว ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
และสามีของพ่ีสาว เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยมารดาและพ่ีสาวได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียนแล้วมีผลให้สามารถรับสิทธิการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานได้ ส่วนนายอนุสรณ์ยังไม่ได้รับการรับรอง
ดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลที่ยื่นไว้กับส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ่อพลอยมีความคลาดเคลื่อน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจึงได้ให้การอ านวยความสะดวกกับนายอนุสรณ์ในการด าเนินการยื่นค าร้อง ณ ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ่อพลอย ทั้งนี้ กระบวนการในการออกเอกสารบัตรประชาชนของนายอนุสรณ์ นั้น  
เนื่องด้วยมารดาและบิดาของนายอนุสรณ์มิได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ว่าเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อน ในการนี้ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตราด 
และนายกเทศมนตรีต าบลบ่อพลอยได้มอบถุงยังชีพให้แก่นายอนุสรณ์และครอบครัว ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดตราดจะประสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ด าเนินการให้ความช่วยเหลือในการตรวจรักษา
ดวงตาให้กับนายอนุสรณ์ต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมายให้ 
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
สถานีต ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกตรวจสอบการจ าหน่าย 
ชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่และฉลากสินค้าในกระเช้าของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้าในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
 1. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ  
 2. ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขา ศรีสะเกษ  



๑๕ 
 

 3. ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ  
 4. ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮง พลาซ่า  

2. ผลการด าเนินงาน  
 ทางผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้ามีการติดป้ายแสดงสินค้า แสดงราคาและวันหมดอายุอย่างชัดเจน 
เบื้องต้นคณะท างานได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบธุรกิจหมั่นตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประจ าและให้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541  
และตามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2542 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า
กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากการออกโฉนดที่ดิน 

มีผู้มาคัดค้านไม่สามารถด าเนินการรังวัดได้ 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนางบุญมี สนิท ร้องขอความช่วยเหลือ 
ผู้ร้องอ้างว่า มีหลักฐานในที่ดิน ส.ค. 1 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และประสงค์        
จะออกหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินแต่ไม่สามารถด าเนินการรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากมีผู้มาคัดค้าน 
และไม่ยินยอมให้มีการรังวัดนั้น จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือ 

2. ผลการด าเนินงาน  
 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
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ได้ประสานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษให้ความช่วยเหลือต่อกรณีดังกล่าว โดยส านักงานท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ
จะมีหนังสือแจ้งอ าเภอเมืองศรีสะเกษ สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมด าเนินการรังวัดที่ดินในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. เพ่ือจะด าเนินการขึ้นรูป 
แผนที่และด าเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมายต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดตราด   
เรื่อง หารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนปัญหาข้อพิพาทท่ีดิน 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด 
ได้เข้าพบนายนกุล สมบูรณ์ภัทรกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดตราด เพ่ือหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณี ปัญหาข้อพิพาทท่ีดินที่ผู้ร้องได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่มีเอกชนรายหนึ่งรุกล้ าเข้าไปในทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว 
ท าให้ทางสาธารณะไม่ถึง 6 เมตร 

2. ผลการด าเนินงาน  
 สรุปผลข้อหารือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดจะได้ประสานส านักงานท่ีดินจังหวัดตราด ส านักงานที่ดิน
จังหวัดตราด สาขาเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร้องเรียน  
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และผู้ถูกร้องเรียน ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อร้องเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 
2565 ผลการด าเนินการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด 
 
 
 

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

 
 


