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ประเด็น IOC ประจําสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 12 – 18 มกราคม 2565 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. ปรับมาตรการการรับมือ
กับโควิด - 19 สายพันธุ์         
โอมิครอน 

การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์            
ทั่วราชอาณาจักร  

 พ้ืนที่ควบคุม หรือพ้ืนที่ สีส้ม ปรับเป็น 69 จังหวัด (จากเดิม 
36 จังหวัด) 
ขอนแก่น จันทบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง 
ระยอง เลย สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย 
อุดรธานี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชัยนาท 
ชัยภูมิ ตรัง ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ปราจีนบุรี ปัตตานี บึงกาฬ 
พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม 
มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี 
ล าปาง ล าพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี 
หนองบัวล าภู อ่างทอง อ านาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และ 
อุบลราชธานี 

 พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง หรือพ้ืนที่สีเหลือง ปรับเหลือ 0 จังหวัด 
(จากเดิม 30 จังหวัด) 

 พ้ืนที่น าร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 8 จังหวัด กทม. กาญจนบุรี 
กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา ภูเก็ต และบางพ้ืนที่ 
18 จังหวัด 

 

ส าหรับข้อปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ 
พื้นที่สีส้ม 

 ไม่มีข้อก าหนดเคอร์ฟิว ให้ท างานที่บ้านตามความเหมาะสม 
ซึ่ง ศบค.ขอให้ด าเนินการถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ห้าม
จัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรค 

 กิจการกิจกรรมที่สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ ได้แก่ สถาน
รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศูนย์เด็กพิเศษ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์            
ศูนย์การเรียนรู้ ร้านสะดวกซ้ือ ตลาด ตลาดนัด ร้านเสริมสวย
ร้านสัก สถานเสริมความงาม สถานบริการเพ่ือสุขภาพ          

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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นวด สปา โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ และการแสดงพ้ืนบ้าน 
 ร้านอาหารทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า เปิดได้แต่ห้าม

บริโภคสุราในร้านอาหาร , ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม              
คนร่วมงานไม่เกิน 1 พันคน  

 สนามกีฬาแข่งกีฬา ให้จ ากัดผู้ชมในร่มไม่เกิน 50% 
กลางแจ้งไม่เกิน 75%  

พื้นที่สีฟ้า 
 สามารถด าเนินการทุกอย่างได้ โดยร้านอาหารสามารถนั่งดื่ม

แอลในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. และต้องเป็นร้านอาหารที่
ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น พร้อม
ทั้งขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและฝ่ายความมั่นคง
ในพ้ืนที่ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการ หากไม่ท าตาม
มาตรการให้ด าเนินเอาผิดอย่างเต็มท่ี 

 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19  
1.ขยายระยะเวลา work from home ออกไปอีก 14 วัน ( จากเดิม 
1 – 14 มกราคม เพ่ิมเป็น 15 มกราคม – 31 มกราคม 2565  ) 
แต่ต้องไม่กระทบต่อบริการประชาชน และการด าเนินงานขององค์กร 
2. ตรวจ ATK ก่อนเข้าท างาน หรือ ก่อนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อ่ืน  
 

มาตรการป้องกันโรคส าหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
1. ยกเลิกการก าหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเข้าราชอาณาจักร            
คือ ประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งหมด (รวม 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา) 
สามารถเข้ามาได้เหมือนประเทศอ่ืน ๆ แต่ให้เป็นไปตามแนวทางท่ี
ก าหนดแต่ละรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 
2. เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในพื้นที่น าร่องการท่องเที่ยว 3 
จังหวัด/พ้ืนที่ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (เกาะส มุย เกาะพงัน เกาะเต่า) 
พังงา และกระบี่ (ทั้งจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 โดยผู้
เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด (ค่าท่ีพัก 7 วัน และค่า
ตรวจ RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง) 
3. ระงับการลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go 
ออกไปก่อน  
4. ระงับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Test & Go 
ส่วนผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เข้าได้ตามวัน และ เวลา ที่ได้รับอนุญาต 
หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการประชุมสรุปความชัดเจนอีก
ครั้งในวันที่ 15 มกราคม 2565 นี้  
 

อาการผู้ป่วยติดเชื้อโอมิครอน  
 ร้อยละ 48 ไม่มีอาการ  
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 ไอ ร้อยละ 54  
 เจ็บคอ ร้อยละ 37  
 ไข้ ร้อยละ 29  

     เน้นการดูแลที่บ้าน ( Home Isolation) และชุมชน (Commuity 
Isolation) เป็นหลัก การน าผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลมี 3 
แบบ  

1. ไปตรวจที่โรงพยาบาล (รพ.)  
2. ตรวจที่หน่วยบริการเชิงรุก ซึ่ง 2 แบบนี้หากผลตรวจเป็น บวก 

ไม่ต้องติดต่อสายด่วน 1330 โดยหน่วยตรวจจะด าเนินการให้  
3. การตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากผลเป็นบวก ให้โทร. 1330 

ช่องทางที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
 

แผนรับมือโควิด – 19  
1. มาตรการสาธารณสุข ใช้แนวทางการชะลอการระบาด เพื่อให้
ระบบสาธารณสุขดูแลทุกคนได้ เพ่ิมวัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 
ยืนยันว่า วัคซีนมีคุณภาพและมีความเพียงพอ ตรวจ ATK จึงต้องขอ
ความร่วมมือประชาชนตรวจคัดกรองตัวเอง หรือเข้ารับการตรวจที่
คลินิก สถานพยาบาลได้ และติดตามเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ 
2. มาตรการการแพทย์ เนื่องจากโรคไม่มีความรุนแรง จึงเน้นการดูแล
มาใช้แบบแยกกักท่ีบ้าน ( Home Isolation) และศูนย์พักคอยใน
ชุมชน (Community Isolation) โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจ า
ถิ่น เราต้องดูแลตัวเองจากท่ีบ้านได้ ถ้าเรายังต้องอยู่ในสถานพยาบาล 
ก็ยังเป็นโรคท่ีมีความร้ายแรง แต่ปัจจุบัน ถ้าโรคไม่แรง ก็ดูแลจาก      
ที่บ้านได ้
3. มาตรการสังคม ประชาชนยึดหลักป้องกันตัวเองสูงสุด ( Universal 
Prevention) เลี่ยงการเข้าสถานที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ต้องเคร่งครัดให้สถานบริการปลอดโควิด-19 (Covid free setting)  
4. มาตรการสนับสนุน ด้านค่ารักษาพยาบาลและการตรวจหาเชื้อ 
 

เกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล 
1. ไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส มากกว่า 24 ชั่วโมง  
2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาที (ผู้ใหญ่)  
3. ออกซิเจนในเลือดต่ ากว่า ร้อยละ 94  
4. โรคประจ าตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง กลุ่ม 608 ที่มีความเสี่ยง 

หรือผู้ติดเชื้อที่จ าเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลย
พินิจของแพทย์  

5. ส าหรับในเด็ก อาการหายใจล าบาก ซึมลง ดื่มนม หรือ
รับประทานอาหารได้น้อยลง 
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     กรณีผลตรวจ ATK เป็นลบ แต่ยังมีอาการทางเดินหายใจ ให้ตรวจ 
ATK อีกครั้ง หากผลยังเป็นลบอยู่และมีอาการมาก ก็ให้ไปตรวจซ้ าที่
คลินิกไข้หวัด รพ.ใกล้บ้าน แต่หากผลลบ ไม่มีอาการ เป็นกลุ่มสัมผัส
เสี่ยงต่ าก็เน้นการป้องกันตนเอง ถ้าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวเอง 
 

เตรียมพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิดเด็ก 5 - 11 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน 
1. เตรียมยาน้ า Favipiravir 
2. เตรียมเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เช่น หน้ากากอนามัยเด็ก 
3. Community Isolation ผู้ป่วยเด็กต้องมีผู้ปกครองดูแล 

อย่างน้อยโซนละ 1 แห่ง และจัดระบบส่งต่อเม่ืออาการ
รุนแรง 

4. เตรียมเตียงระดับ 3 ใน รพ. ส าหรับเด็กที่มีอาการรุนแรงมาก 
เบื้องต้น 100 เตียง     

     ส าหรับความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อ ใน ปัจจุบัน ทั่วประเทศ
ไทยมีอัตราการครองเตียง อยู่ที่ 178 ,139 เตียง โดยอัตราการครอง
เตียงสีเหลือง และแดงลดลง ในขณะที่เตียงสีเขียวมีอัตราการครอง
เตียงที่มากขึ้น ทั้งนี้ การขยายโรงพยาบาลสนามช่วงนี้ยังไม่มีความ
จ าเป็น เนื่องจากจะให้ใช้ " HI & CI First" เพ่ือให้บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยอาการหนักได้อย่างทั่วถึง 

2. รัฐบาลบูรณาการทุกหน่วย
แก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มีข้อสั่งการให้ทุก
หน่วยงานบูรณาการแก้ปัญหาสินค้าโภคภัณฑ์อาหารปรับตัวสูงขึ้น 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ 
อาหารสด ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู เนื้อไก่ และ ไข่ไก่ เป็นต้น  
     กรมการค้าภายในได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่
ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน ก าหนดราคาจ าหน่ายไก่มีชีวิตหน้า
ฟาร์ม และราคาจ าหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือน
นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 
2565 
 

ราคาไก ่
 ราคาจ าหน่ายไก่สดมีชีวิต จ าหน่ายในราคา 33.50 บาทต่อ

กิโลกรัม  
 ไก่สด รวมเครื่องในและไม่รวมเครื่องใน จ าหน่าย 60-65 

บาทต่อกิโลกรัม  
 น่องติดสะโพก น่อง สะโพก จ าหน่าย 60-65 บาทต่อ

กิโลกรัม  
 เนื้ออก จ าหน่าย 65-70 บาทต่อกิโลกรัม  

 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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ราคาไข่ไก ่
     หารือสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือโครงสร้าง
ต้นทุนการเลี้ยง ผลผลิต และการประกาศปรับราคาไข่คละเป็น 3 
บาทต่อฟองนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลต้นทุนเลี้ยงไข่ไก่อยู่ที่ 
2.85 บาทต่อฟอง ทั้งนี้จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคา
เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 13 
มกราคม 2564  
 

ราคาเนื้อหมู 
ในส่วนของราคาเนื้อหมู กรมการค้าภายใน ได้จ าหน่ายหมูราคาถูก
ผ่าน “โครงการพาณิชย์ลดราคาหมู” ออกไปถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 
นี้  

 กรุงเทพฯ มีจุดขายหมู กก.ละ 150 บาท ทั้งหมด 116 จุด 
แยกเป็นรถโมบายตระเวนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 50 คัน และตั้งจุด
จ าหน่ายอีก 50 จุด  

 ส่วนต่างจังหวัดมี 551 จุด รวมเป็นทั้งหมด 667 จุด เพ่ือ
เป็นทางเลือกให้กับประชาชนสามารถซ้ือเนื้อหมูราคาถูกกว่า
ท้องตลาดได ้
 

4 ปัจจัยท าไมหมูแพง? 
 

1. การเกิดการระบาดของโรคในสุกร 
 โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) โรคระบบสืบพันธุ์ทางเดินหายใจ 

ในสุกร (โรคติดต่อ) 
 โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) 
 โรคอหิวาต์ในสุกร (Classical Swine Fever : CSF)  
 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( African Swine Fever : ASF) 

การเกิดโรคระบาดต่าง ๆ  ท าให้สุกรแม่พันธุ์เสียหายมากถึง 40% 
จากจ านวน 1.1 ล้านตัว เหลือเพียง 6.6 แสนตัว ส่งผลต่อเนื่องถึง
ปริมาณผลผลิตสุกรขุนปรับลดลงถึง 30% จากปี 2563 จากที่เคยมี
จ านวนสุกรประมาณ 18-19 ล้านตัว/ปี เหลือเพียง 14.7 ล้านตัว/ปี
เท่านั้น อีกทั้งยังท าให้ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 

2. สถานการณ์โควิด – 19 และสถานการณ์น้ าท่วมที่ผ่านมา  
สถานการณ์น้ าท่วมที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรในหลายพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบ ฟาร์มเสียหาย มีการปิดปรับปรุง สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจมน้ า 
นอกจากนี้สถานการณ์โควิด - 19  ท าให้การบริโภคลดลงผู้เลี้ยงจึงลด
จ านวนหมูที่เลี้ยง เมื่อกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจความต้องการ
กลับมา แต่ก าลังผลิตไม่สามารถตอบสนองได้ทัน 
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3. ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกประเภท 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารสัตว์ราคาข้ึนต่อเนื่อง 
จากเฉลี่ย 8.87 บาท/กก. ในปลายปี 2563 เป็น 9.95 บาท/กก. 
ปลายปี 2564 และ 10.66 บาทในต้นปี 2565 และหากรวมกับ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น รวม 7.14%  
 

4. การตรวจสอบและการน าเข้า - ส่งออก ของสุกรที่มีความเข้มงวด
มากขึ้น 
การควบคุมและก าจัดสุกรที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ท าให้มีปริมาณสุกรที่
ลดลง ต้องมีการพักคอกสัตว์ก่อนท าการเลี้ยงรุ่นการผลิตใหม่ 
  
แนวทางการแก้ปัญหาของภาครัฐ จัดเตรียมมาตรการ 3 ระยะเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
มาตรการเร่งด่วน 

 การห้ามส่งออกหมูมีชีวิตเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 
มกราคม 2565 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2565 เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณเนื้อหมูภายในประเทศ  

 การช่วยเหลือด้านราคาอาหารสัตว์ โดยเฉพาะส่วนที่น าเข้า
มาจากต่างประเทศ เช่น การงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม
หรือภาษี  

 การเร่งส ารวจภาพรวมสถานการณ์การผลิตสุกร เพื่อก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายและมาตรการที่เหมาะสม พร้อมเพ่ิมก าลังการ
ผลิตแม่สุกรทดแทน เร่งกระจายแม่พันธุ์และลูกสุกรขุนให้กับ
รายย่อยที่ต้องการกลับเข้ามาสู่ระบบใหม่ ก าหนดโซนเลี้ยง
และออกมาตรการบังคับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมโรค 
และเร่งรัดการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค 

มาตรการระยะสั้น 
 การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือทดแทนการน าเข้า

จากต่างประเทศ การขยายก าลังผลิตแม่สุกร สนับสนุน
ศูนย์วิจัยและบ ารุงสัตว์ ในสังกัดกรมปศุสัตว์และเครือข่าย
คู่ขนานกับฟาร์มเกษตรกรและภาคเอกชน เร่งเดินหน้าการ
ศึกษาวิจัยยาและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพ่ือลดความสูญเสีย
จากโรคระบาด 

มาตรการระยะยาว 
 กระทรวงเกษตรฯ จะผลักดันการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม

ของเกษตรกรเพื่อป้องกันโรคระบาด ส่งเสริมให้ปรับปรุงเป็น
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
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(GFM) มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่ามาตรฐานฟาร์ม GAP ซึ่งจะเป็น
แรงจูงใจให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงสุกรใหม่และเพ่ิมปริมาณ
การผลิตหมูให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค  

 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้กู้ยืมจาก ธ.ก.ส. ในโครงการสานฝัน
สร้างอาชีพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ เร่งขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยเพื่อช่วยเหลือให้เข้าถึง
แหล่งสินเชื่อได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการรวมกลุ่ม 
สนับสนุน และหาตลาดในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้อย่างดี 

 
ครม.เห็นชอบอนุมัติงบกลางปี 65 จ านวน 574.11 ล้านบาท           
เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( African Swine Fever : 
ASF) และโรคระบาดร้ายแรงในสุกร หรือหมูป่า ซึ่งเป็นโรคติดต่อใน
สุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่รุนแรง โดยจะจ่ายเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่
ถูกท าลายตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม  - 15 ตุลาคม  2564 ในพื้นที่ 
56 จังหวัด 

 ภาคกลาง 10 จังหวัด ปทุมธานี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี 
ลพบุรี อยุธยา สระบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และ สุพรรณบุรี 

 ภาคตะวันออก 1 จังหวัด สระแก้ว 
 ภาคตะวันตก 3 จังหวัด เพชรบุรี กาญจนบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย หนองบัวล าภู 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อ านาจเจริญ หนองคาย   
บึงกาฬ ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร สกลนคร 
และยโสธร 

 ภาคเหนือ 12 จังหวัด เชียงใหม่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน 
พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก ก าแพงเพชร 
และเพชรบูรณ์ 

 ภาคใต้ 10 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง กระบี่ ระนอง 
นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง พังงา และสงขลา 

     อย่างไรก็ตามราคาสินค้าท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นนั้น ไม่เพียงแต่
ประเทศไทยแต่ยังรวมไปถึงอีกหลายประเทศทั่วโลก เพราะราคาสินค้า
จะปรับตามกลไกของตลาดอาหารโลก ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีราคา
อาหารโลก FAO Food Price Index: FFPI) ที่องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO) รายงานของปี 2564 ไว้ ซึ่งราคา
สินค้าในกลุ่มอาหารสด เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้น เป็น
ผลกระทบมาจากต้นทุนในการเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยารักษา
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โรคต่าง ๆ  เพ่ิมสูงขึ้น   
 

ชุดข้อมูลสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาหมูแพงและโรคระบาด
ในสุกร 

 
 
ราคาก๊าซ 
     ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  (กบง. ) มีมติ
เห็นชอบการทบทวนการก าหนดราคาก๊าซ LPG โดยให้คงราคาไว้ที่ 
318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 65 
     แม้ว่า ราคาก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ใน
ระดับสูง โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565  อยู่ที่ 682.90 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน เทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ 412 บาทต่อถัง 
15 กิโลกรัม 
     ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง(กบน.) พิจารณา
บริหารจัดการเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ทบทวนการก าหนดราคาก๊าซ LPG พร้อมขอความร่วมมือ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ผู้
มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตร สวัสดิการ
แห่งรัฐที่ ปตท.ด าเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๓ ประเด็น  
 

ประเด็นที่ ๑ เก็บตกวันเด็ก แบบ New Normal สีสันชายแดนใต ้
 

 อบจ.สตูล จัดงานวันแด็กออนไลน์ ปี ๒ เปิดให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกชิงของขวัญของรางวัลรวมเกือบ ๔๐๐ 
ชิ้น สร้างความสุขให้เด็กๆ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  ซึ่งกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๕ 
ในรูปแบบออนไลน์ปีที่ 2 จัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตําบลคลองขุด 
อําเภอเมืองสตูล ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ สําหรับถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ในการจัดกิจกรรม 
วันเด็กออนไลน์ ปี 2 อบจ.สตูล โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล       
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ด้วยการสร้างความแปลกใหม่ให้แก่เด็กๆ ด้วยชุด “ซุปเปอร์แมน” เหาะมาจากนอก
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โลกมาถึงห้องสตูดิโอ เพื่ออ่านสารนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2565 ก่อนมอบรางวัลให้แก่เด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความและหนูน้อย Net Idol สตูล 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ส่งผลให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแบบเต็มรูปแบบเหมือนปีที่
ผ่านๆ มา ซึ่งปี 2564 ทาง อบจ.สตูล ได้จัดงานวันเด็กในรูปแบบออนไลน์มาแล้ว และประสบความสําเร็จมาก 
ดังนั้นในปีนี้ในเมื่อสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติรูปแบบออนไลน์ปี 2 
ขึ้นมา โดยจัดอย่างยิ่งใหญ่ และเพ่ิมจํานวนของขวัญของรางวัลเพ่ือให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกเกือบ 400 ชิ้น  
 สําหรับกิจกรรม “วันเด็กออนไลน์ ปี 2 อบจ.สตูล ” ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุคแฟนเพจ วันเด็กออนไลน์ 
อบจ.สตูล มียอดชมพร้อมกันกว่า 880 แอคเคาท์ มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมมากถึง 2 ,600 แอคเคาท์ 
มากกว่า 3 ,400 ราย ถือเป็นความสําเร็จที่มอบความสุขให้เด็กๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 
 ด้าน เด็กชายนวพล แซ่จิ้ว ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตัวแทนจังหวัดสตูล เข้าร่วม
การแข่งขันหุ่นยนต์ออนไลน์ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย รายการ CIJ (1) Internationals Online 
Competition 2021 กล่าวว่า หลังจากนี้ตัวเองและเพ่ือนๆ ร่วมทีมมีความฝันจะเรียนด้านการออกแบบหรือ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือต่อยอดจากความชื่นชอบทั้งด้านการเล่นตัวต่อเลโก้ ด้านการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
ประเทศและจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 
 

####################### 
อนุชา หมัดอาด้ า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล /รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ ๒ Sky walk @ควนเจดีย์ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ชูจุดเด่นทะเล
หมอกยามเช้า และทิวทัศน์ธรรมชาติ 360 องศา อีกมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล 

 

 สกายวอล์ค Sky walk @ควนเจดีย์ ตั้งอยู่ในอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา จุดไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้
คือ จุดชมทะเลหมอกยามเช้า พร้อมชมทิวทัศน์ธรรมชาติแบบ 360 องศา โดยยอดภูเขาควนเจดีย์ตั้งอยู่เหนือ
ระดับน้ําทะเลราวๆ 800-1,000 เมตร รายล้อมไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้อย่างลงตัว และ
ที่สําคัญมีองค์เจดีย์อันเป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน 
 จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ เทศบาลตําบลลําไพล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และจัดทํา SKY WALK เป็นจุดชมทะเลหมอกแห่งใหม่ของอําเภอ
เทพา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัด ให้เดินทางเข้ามาพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติในช่วง
เทศกาล วันหยุด หรือวันพักผ่อน ด้วยการกางเต็นท์ชมหมอกหนายามเช้า รอชมแสงแรกของพระอาทิตย์ หรือ
จะชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็น  



๑๑ 
 

 สําหรับเส้นทาง ขึ้นสู่จุดชมวิวยอดควนเจดีย์ ได้มีการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเดินทาง และยังสามารถนํารถส่วนตัวขึ้นไปได้ ซึ่งสามารถรองรับได้จํานวน 10 คัน หรือจะจอดไว้บริเวณ
ทางข้ึนแล้วเดินเท้าเพ่ือออกกําลังกาย พร้อมๆกับการสูดอากาศบริสุทธิ์ไปในตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความม่ันใจและความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่น 
 

####################### 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่ ๓ ชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ วันนี้จะพาทุกท่านไปชมอีกหนึ่งในโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติ
ศสตร์ของเมืองสายบุรี นั่นคือ กุโบร์บาราโหง หรือ สุสานเจ้าเมืองสายบุรี อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านละเวง ตําบล
ดอนทราย อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

เป็นที่เชื่อกันว่าสุสานแห่งนี้เป็นที่ฝั่งศพของพระยาสุริยสุนทรบวรภักดีศรีมหาราชามัตตาอับดุลวิบูลย์
ขอบเขตประเทศมลายู อดีตเจ้าเมืองปัตตานี  

       ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 5 เมตร กว้าง 2 เมตร ก่ออิฐถือปูน มีสลักลวดลายบนฐานเป็นสาย
พฤกษา ด้านบนมีเสาหินแกรนิต (ตานอ) 2 เสา ยอดเสามีหินทรงกลมซ้อนกัน ตัวเสาปรากฏลวดลายมีลักษณะ
เหมือนพื้นวังตามแบบศิลปะชวา สิ่งมีค่าทางโบราณวัตถุ คือ แผ่นไม้แกะสลักท่ีวางอยู่เหนือหลุมศพเป็นแผ่นไม้
เนื้อแข็ง คล้ายกับไม้เค่ียมแกะสลักเป็นนามพระนาบีมูหัมหมัด เป็นอักษรอาหรับนามเดียว แต่เขียนเป็น 2 
ตัวอักษร อักษรหนึ่งเขียนแบบธรรมดา อีกอักษรหนึ่งเขียนกลับหลังแล้วนํามาชนกัน อักษรดังกล่าวอยู่ในกรอบ
วงกลม  



๑๒ 
 

         สําหรบัตําแหนง่พระยาสุรยิะสุนทรบวรภักดศีรีมหารายามัตตาอับดลุวิบลูย์ขอบเขตต์ ประเทศมลาย ู
เป็นตําแหน่งบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองสายบุรีที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และได้
ยกเลิกตําแหน่งดังกล่าวในปี พ.ศ.๒๔๔๕ เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองจากระบบหัวเมือง เป็นมณฑล
เทศาภิบาลสุสาน บนสุสานมีหินแกะสลักลวดลายสวยงามวางบนเนินสูง มองดูโดดเด่น สุสานหนึ่งสลักข้อความ
ระบุปีฮิจเราะ ๑๒๘๕ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๐๘ ซึ่งน่าจะเป็นปีเสียชีวิตของตนกูยาลาลุดดิน อีกสุสานหนึ่งตั้งอยู่ใกล้
กันไม่มีข้อความใด ๆ สลักไว้ 

        ในป ีพ.ศ.2537 สมัยที่นายพลากร  สุวรรณรัตน์ ดํารงตําแห่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มีการสร้าง
รั้วคอนกรีตรอบสุสาน ด้วยบรรยากาศที่ติดชายทะเล ทําให้สุสานแห่งนี้มีความสงบ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้
คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้วิถีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

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

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา/รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นจากศูนย์ดํารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 256๕ 

 

 
จังหวัดศรีสะเกษ   

เรื่อง ให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียนของกลุ่มราษฎร 
กรณีการจ่ายเงินชดเชยของผู้ได้รับผลกระทบจากเข่ือนหัวนา 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนายเนียม เสียงหวาน ตัวแทนชาวบ้าน  
ผู้เดือดร้อน จากเข่ือนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
เพ่ือประสานงานในการเตรียมตู้โดยสารไว้ให้กับชาวบ้านที่จะเดินทางเข้าไปทําเนียบรัฐบาล ในวันที่ 27 ธันวาคม 
2564 เพ่ือเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยเขื่อนหัวนา 

2. ผลการดําเนินงาน  
 วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตํารวจภูธร



๑๓ 
 

กันทรารมย์ อําเภอกันทรารมย์ และหน่วยงานด้านความม่ันคง  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงทําความเข้าใจถึงกระบวนการการจ่ายเงินชดเชยของผู้ได้รับผลกระทบ  
จากเข่ือนหัวนาและได้ฝากความห่วงใยเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID - 19) สายพันธุ์โอมิครอน ที่กําลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและในเรื่องของการเดินทาง  
ช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่ราษฎรกลุ่มดังกล่าวยืนยันที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทําเนียบรัฐบาล 
กลุ่มราษฎรดังกล่าวมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟขบวนที่ 140  เวลา 20.58 น. (ตามเวลาขบวนรถ)  
 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนายสถานีรถไฟกันทรารมย์ได้ชี้แจงว่า ไม่สามารถ  
ให้เดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ แต่จะให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน และนายสถานีรถไฟกันทรารมย์  
จะอํานวยความสะดวกในการจองตั๋วรถไฟให้กับกลุ่มราษฎรดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีผู้เดินทางในครั้งนี้  
จํานวน 1 โบกี้ (ประมาณ 70 คน) ทั้งนี้ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานสํานักงานชลประทานที่ 8 
นครราชสีมา และโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหัวนา ให้พิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อข้อร้องเรียนของ
กลุ่มราษฎรดังกล่าวตามอํานาจหน้าที่แล้ว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ราษฎรเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียน
ที่ทําเนียบรัฐบาล 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

จังหวัดบึงกาฬ   
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับการฉีดวัคซีน 

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วเกิดอาการข้างเคียง  
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดบึงกาฬได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนายพา อังคะลา อายุ 94 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19) ที่โรงพยาบาลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ              
แล้วเกิดอาการข้างเคียง คือ กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ นางสาวเกสิรี อังคะลา ซึ่งเป็น
บุตรสาว ได้ร้องเรียนต่อสํานักนายกรัฐมนตรีขอให้โรงพยาบาลศรีวิไล รับผิดชอบเยียวยา 

2. ผลการดําเนินงาน  
 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
มอบหมายให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลศรีวิไล 
และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ต่อมาโรงพยาบาล ศรีวิไล  
ได้ทําเรื่องประสานไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) จนได้รับการเยียวยาเป็นเงินจํานวน
ทั้งสิ้น 161 ,000 บาท และ โรงพยาบาล ศรีวิไล ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  



๑๔ 
 

2 ครั้งต่อสัปดาห์ และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  (อสม.) ติดตามให้ความช่วยเหลือทุกวัน  
จากการพูดคุยทําความเข้าใจ ผู้ร้องมีความพึงพอใจและไม่ติดใจที่จะเรียกร้องประโยชน์ใดอีก 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายโสภณ กิตติพะวงษ์ 
 ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมห้องน้ําที่ชํารุดทรุดโทรม 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศรีสะเกษได้รับการขอความช่วยเหลือ กรณีนายสุวรรณ ศรีสะอาด  
(ผู้พิการประเภท 3 ด้านร่างกาย) ขอให้ซ่อมแซมห้องน้ําที่ชํารุดทรุดโทรม  ณ ตําบลบ่อแก้ว อําเภอวังหิน  
จังหวัดศรีสะเกษ   

2. ผลการดําเนินงาน  
 วันที่ 27  ธันวาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมาย                 
ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสานสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  
ให้ความช่วยเหลือต่อกรณีดังกล่าว  โดยผลการดําเนินการ สรุปได้ว่า สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง  
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการที่เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือ ณ ตําบลบ่อแก้ว  
อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 



๑๕ 
 

 1. นายสุวรรณ ศรีสะอาด (บิดา) อายุ 65 ปี พิการทางร่างกาย แยกทางกับภรรยา โดยภรรยา          
ไปอาศัยอยู่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับบุตรคนที่ 2  และ 3 ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 600 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท 
 2. นายนิวัฒน์ ศรีสะอาด (บุตรชายคนที่ 1) อายุ 38 ปี พิการทางร่างกายและสติปัญญา ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท 
 โดยทั้งสองไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่มีการเลี้ยงไก่และปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านเนื้อท่ี 1 ไร่  
ไม่มีที่นา ไม่มีหนี้สิน  สภาพที่อยู่อาศัย บ้านปูนชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ห้องน้ําทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณ ะ
 การดําเนินการช่วยเหลือที่ผ่านมามีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย 
3,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 เงินสงเคราะห์คนพิการ 2,000 บาท ปีงบประมาณ 2564  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวา ตภัย จํานวน 3,800 บาท และได้รับการ
เยียวยากลุ่มเปราะบางจากสวัสดิการของรัฐครบถ้วน  ในการนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว จะได้พิจารณาช่วยเหลือเป็นการซ่อมแซม
ห้องน้ําคนพิการ และพิจารณาช่วยเหลือด้านอื่นๆท่ีเหมาะสมต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง 
 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 

จังหวัดสมุทรสงคราม  
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมส่วนหน้าเพ่ือให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

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

1. ความเป็นมา   
 กองอํานวยการร่วม ถวายความปลอดภัย (มทบ.16) ได้มอบหมายให้จังหวัดสมุทรสงคราม  
จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมส่วนหน้า ในการเสด็จของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NEMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนท้ายหาด 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้โปรดมอบหมายให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามดําเนินการ 

2. ผลการดําเนินงาน  
 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ที่ทําการปกครองจังหวัด สํานักงาน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวั ด
สมุทรสงคราม สํานักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม สํานักงาน
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสงคราม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม อําเภอเมือง สมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตําบล ท้ายหาด  
และองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก ได้จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมส่วนหน้า ณ ศาลาการเปรียญ วัดคู้ธรรมสถิตติ ์
ตําบลบางขันแตก เพ่ือให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับการอํานวย
ความสะดวกอย่างดียิ่ง จากองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ประชาชนได้รับการได้รับการอํานวยความสะดวก 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายชัยวัฒน์ วิเศษการ 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดอ่างทอง   
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีน้ําเน่าเสียท่วมขัง 

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

1. ความเป็นมา   
 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอ่างทองได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี ราษฎรในพ้ืนที่ ร้องเรียนว่า มีน้ําเน่าเสียท่วมขัง
ภายในพ้ืนที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

2. ผลการดําเนินงาน  
 วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ที่ทําการปกครอง
จังหวัดอ่างทอง  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ยางมณี ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองอ่างทอง  เทศบาลตําบลศาลาแดง  กํานันตําบลศาลาแดง และผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 7 ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกันดังนี้ 
 1. เทศบาลตําบลศาลาแดง จะทําการเป่าล้างทําความสะอาดระบบท่อระบายน้ําภายในพ้ืนที่ชุมชน 
หมู่ที่ 7 ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้สามารถระบายน้ําได้ ทั้งนี้ เทศบาลตําบล
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ศาลาแดงจะพิจารณาจัดทําโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและปรับปรุงระบบระบายน้ําในพ้ืนที่  หมู่ที่ 7 
ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองให้มีมาตรฐานต่อไป 
 2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จะทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง  
ในพ้ืนที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอ่างทอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นจากคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(กตน.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
 

1. การส่งเสริมการค้าชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
     - สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
     - สร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
     - ส่งเสริมการค้าออนไลน์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนวิสาหกิจชุมชน 

     ๒. การขับเคลื่อนสู่ Digital Government 
                - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
                - ขับเคลื่อน Data Driven Government 
                - บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐรวมจุดเดียว 
 
 
หมายเหตุ : 1. ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มของ IOC ในแบบที่ 1 และแบบที่ ๒ 
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      ๒. ขอให้ส่งรายงานกลับมาในเมล iocprd2557@gmail.com ส่งภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 
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