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ประเด็น IOC ประจาสัปดาห์
ประจาวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565
ประเด็น
1. ดีเดย์ 1 พ.ค.
ปลดล็อก ประเทศไทย
เดินหน้าเศรษฐกิจ

รายละเอียด
หมายเหตุ
ภายหลังจากการประชุม ศบค . ชุดใหญ่ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเด็นหลัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19
ทุกสื่อขยายผล
ระบุว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ประเทศไทยจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
มีการยกเลิกระบบการเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go และให้ปรับเป็น
การตรวจหาเชื้อแบบ ATK เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการที่จะเปิด
การท่องเที่ยวของไทย พร้อมทั้งมี การพิจารณาการปรับระดับพื้นที่
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค
อีกด้วย
ยกเลิกเข้าไทยแบบ Test & Go ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี
RT-PCR โดยแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภท
1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers)
 ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ
 แนะนาให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพานัก หากพบเชื้อฯ
ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความ
รับผิดชอบของบุคคล
2. ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ (
Unvaccinated
Travelers)
 สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 27
ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย
 กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR 4-5 วัน
 แนะนาให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพานัก หากพบเชื้อฯ
ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความ
รับผิดชอบของบุคคล
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศไทยจะต้องผ่านระบบ Thailand Pass
พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และต้องทาประกันสุขภาพ
ในวงเงินประกัน 10,000 USD
หากเทียบความเสี่ยงกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ พบว่า ตัวเลขการติดเชื้อ
จากต่างประเทศ (วันละ <100 คน) เมื่อเทียบกับการติดเชื้อในประเทศ
ประมาณ 15 ,000 - 20,000 คน เท่ากับมีการติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
0.5% เท่านั้น
ขณะที่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ประเมินว่า หลังจากรัฐบาลปลดล็อกเงื่อนไข การเข้าประเทศทั้งหมด
จะทาให้อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวของไทยค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวชัดเจนขึ้นอย่าง

๓
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี 2565 ประเทศไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติประมาณ 30% ของรายได้รวมปี 2562 และประมาณการจานวน
นักท่องเที่ยวประมาณ 7 ล้านคน จากเป้าเดิมที่วางไว้ที่ 8 - 10 ล้านคน
และมีรายได้ในปี 2566 เพิ่มเป็น 50% ของปี 2562 จากนั้นในปี 2567
จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวใกล้เคียงกับปี 2562
ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย
 เดือนมกราคม 133,903 คน เพิ่มขึ้นกว่า 16 เท่าตัว เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 เดือนกุมภาพันธ์ 152,954 คน เพิ่มขึ้นกว่า 25 เท่าตัว เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 เดือนมีนาคม 210 ,836 คน เพิ่มขึ้นกว่า 30 เท่าตัว เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์หรือสีของจังหวัด
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 0 จังหวัด
2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด
3. พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด
4. พื้นที่เฝ้าระวังสูงเพิ่มเป็น 65 จังหวัด จากเดิม 47 จังหวัด
กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร
เชียงราย ตรัง ตราด นครพนม นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ
ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลาปาง ลาพูน เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี
สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อ่างทอง อานาจเจริญ อุทัยธานี
อุบลราชธานี ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ระนอง
ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฏร์ธานี อุดรธานี และอุตรดิตถ์
5. พื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด
6. เพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวโซนสีฟ้าเป็น 12 จังหวัด จากเดิม 10 จังหวัด
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา
เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา และบางจังหวัดกาหนดพื้นที่ย่อยในระดับ
อาเภอ
 ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นาร่องการท่องเที่ยว
และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยจากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์จากไม่เกิน 23.00 น. เป็น ไม่เกิน 24.00 น. และคง
การจากัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้

๔
ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus
หรือตามมาตรการ COVID Free Setting
 คงมาตรการสาหรับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถาน
บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบการ
เปิดดาเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ตามมาตรการที่กาหนด
โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ได้เมื่อ
มีความพร้อมโดยไม่กาหนดระยะเวลา
 WFH (Work From Home) ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการ
พิจารณาของหน่วยงาน

2. เพิ่มเงินช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 6 เดือน

รวมถึง แนวทางการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5+5 วัน ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ จากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาลดลงเหลือ 7+3 วัน โดยผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงจะต้องกักตัวที่บ้าน ( Home Quarantine) 5 วัน หลังสัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยครั้งสุดท้าย และสังเกตอาการตนเองอีก 5 วัน
แนวทางการสื่อสาร
 ย้าแนวคิด ผ่อนคลายเพื่อให้เศรษฐกิจไทยได้ไปต่อ และการรับฟั ง
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักวิชาการ influencer ด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว ถึงประโยชน์ที่จะได้จากการคลายล็อกมาตรการ
 สัมภาษณ์บุคลากรด้าน สธ. ให้เห็นว่าการเปิดประเทศมีความ
ปลอดภัย / เปรียบเทียบความเสี่ยง กับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ครม.อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ ประเด็นหลัก
เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100 - 250 บาท ตามช่วง ทุกสื่อขยายผล
อายุ จานวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 เพื่อบรรเทา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็น
ร้อยละ 50.7 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และรายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการ
ทางานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 22 (ข้อมูลจาก
สานักงานสถิติแห่งชาติ)
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน –
กันยายน 2565 ดังนี้
1. อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงิน
ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน
2. อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงิน
ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน
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3. อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงิน
ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงิน
ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน
หลักฐานประกอบการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออก โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่าย
 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
 สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอานาจ
จากผู้มีสิทธิ (สาหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 สามารถมอบอานาจเป็นลายลั กษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคา ขอรับ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
คุณสมบัติ
 สัญชาติไทย
 อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คือ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 และ
ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน (สาหรับ
ผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือน
เกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)
 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
 ไม่เป็น ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิ เศษ หรือ เงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน
o ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน สงเคราะห์ข องรัฐ หรือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
o ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้
เป็นประจา
 ไม่ร่วมถึงผู้พิการหรือป่วยเอดส์ตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือ ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นการลงทะเบียน
ล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณถัดไป ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม - กันยายน 2565 จะยัง
ไม่ได้รับเงินในทันที แต่จะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป
คือช่วงเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ซึ่ง ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่
2 ตุลาคม 2505 แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และเพิ่งมาลงทะเบียนครั้ง
แรกหลังอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

๖
สถานทีล่ งทะเบียน
 กรุงเทพฯ : สานักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวัน - เวลา
ราชการ
 ต่างจังหวัด : สานักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในวัน-เวลาราชการ
นอกจากนี้ ข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบสถิติผู้สูงอายุ สัญชาติไทย
และ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มกราคม 2565 (ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม
2565) จากจานวนประชากรในประเทศไทยทั้งหมด 66 ,165,261 ล้าน
คน
มีผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวนมากกว่า 12 ล้านคน หรือราว 18%
ของจานวนประชากรทั้งหมด โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่า
ประเทศไทย
จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2565
และในปี พ.ศ. 2573
จะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่
ร้อยละ 26.9 ของประชากร
ทั้งประเทศ
รัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
อย่างมั่นคงและเป็นระบบ โดยมีมาตรการในการรับรอง อาทิ ม.40 บุคคล
ทั่วไป ที่ประกอบอาชีพหรือแรงงานอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี ได้แก่
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร
ยังรวมไปถึงการสนับสนุนการออมเงินตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี ซึ่งสามารถ
ออม เงินได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ โดยส่ง เงินออมสะสมต่อเนื่อง 50 –
13,200 บาท/ปี เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต พร้อมรับเงิน
สมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุของสมาชิกอีกด้วย
แนวทางการสื่อสาร
 ทาความเข้าใจมาตรการนี้ คลี่ให้เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์
ยังไงวิธีการเข้าถึงมาตรการนี้ต้องทาอย่างไร?
 เชื่อมโยงให้เห็นว่าภาครัฐคิดเป็นระบบ เพื่อเตรียมรับมือกับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เช่น กองทุนประกันสังคม / กองทุนการออมแห่งชาติ
 ภูมิภาค สามารถขยายประเด็นในพื้นที่ของตนเอง ว่ามีผู้สูงอายุที่จะ
ได้ประโยชน์จานวนมากน้อยแค่ไหน
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๓ ประเด็น
ประเด็นที่ ๑ มรดกทางวัฒนธรรม Soft Power ข้าวเหนียวมะม่วง ของหวานที่น่าลิ้มลองอีกอย่างของปัตตานี
ข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งถือเป็นเมนูขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศไทย และเป็นกระแสในโลกโซเซียลที่มี
แรปเปอร์สาวชาวไทยนาขึ้นไปทานบนเวทีคอนเสิร์ต ถือเป็นการประกาศให้ชาวต่างชาติและคนทั้งโลกได้รับรู้ว่า
ประเทศไทยไม่ได้มีดีแต่เมนูต้มยากุ้ง แต่ยังมีผลไม้และอาหารหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยและสามารถ
ทานได้ที่ประเทศไทยและจากกระแสดังกล่าวส่งผลให้มีผู้สั่งซื้อมะม่วงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึง
เรื่องข้าวเหนียวมะม่วงที่จะมีการเสนอให้เป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรม Soft Power นั้น ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องสนับสนุนและเร่งรัดพัฒนา Soft power ให้ได้ โดยเฉพาะทรัพยากรที่เรามีอยู่จานวนมาก ทาให้
คนสนใจประเทศไทยมากขึ้น
สาหรับข้าวเหนียวมะม่วงที่มีรสชาติกลมกล่อม เค็ม หวาน มัน ข้าวเหนียวเม็ดนุ่ม ถูกอกถูกใจใคร
หลายคนนั้น ทางร้านลูกแม่เปีย ซึ่งขายข้าวเหนียวมะม่วงมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ มาจนถึงปัจจุบัน ลูกสาว
คุณภคมน เจริญผล ได้เลือกสรรแต่ของที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้ทานอย่างมีความสุข ส่วนมะพร้าวที่ใช้ต้องเป็น
มะพร้าวที่แก่จัด ไม่มีจาวมะพร้าว เมื่อคั้นออกมาแล้วจะให้กะทิที่เข้มข้น ไม่เพียงแต่ใช้ของดี แต่ที่ร้านลูกแม่
เปีย ยังเน้นเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอน โดยทางร้านลูกแม่เปีย ได้บอกเล่าในส่วนของวิธีการมูนข้าวเหนียว
ซึ่งเริ่มจากแช่ข้าวเหนียวประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วนาไปนึ่งอีกประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทาให้เมล็ด
ข้าวอ่อนนุ่มขึ้น จากนั้นนาน้ากะทิที่ใส่น้าตาล เกลือ แล้วละลายให้เข้ากัน และกรองน้ากะทิอีกรอบให้สะอาด
จากนั้นเทน้ากะทิลงไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวนึ่ง ซึ่งบางเจ้าอาจจะต้องปิดฝาอบไว้สักพักแล้วค่อย
ตักขาย เรียกว่าเป็นการทาให้ข้าวเหนียวตื่น คือเม็ดพองขยายใหญ่ แต่สาหรับที่นี่พอแห้งสักพักก็ตักขายได้เลย
สังเกตว่าเม็ดข้าวจะเรียวเล็ก นุ่มนวล รูปทรงกาลังดี และยังจะทาให้ได้รสชาติความหอมกรุ่นที่ติดจมูก จนเป็น
ที่ติดใจของลูกค้า มะม่วงก็จะเลือกแบบที่หวานละมุลกาลังพอดี เมื่อทานกับข้าวเหนียวมูนราดน้ากะทิรสกลม
กล่อม มีถั่วเหลือซีกกรอบๆ ทาให้ข้าวเหนียวมะม่วงของร้านลูกแม่เปีย เป็นที่ติดใจของลูกค้าจานวนมากเลย
ทีเดียว
ท่านใดสนใจ อยากลองลิ้มชิมข้าวเหนียวมะม่วงร้านลูกแม่เปีย สามารถติดต่อ คุณภคมน เจริญผล
โทรศัพท์ 06-4035-8130 ขายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด ร้านลูกแม่เปีย ตั้งอยู่ที่
ถนนนาเกลือ ตาบลบานา อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ที่ร้านยังมีข้าวเหนียวขนุน และ
ข้าวเหนียวสังขยาให้ลิ้มลองอีกด้วย
####################
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี/รายงาน
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ประเด็นที่ ๒ จ.นราธิวาส จัดงาน "สืบสานประเพณีลาซัง รักษ์วิถีถิ่น ร่วมกินข้าวใหม่ " เสริมสร้างสังคม พหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งท้องถิ่นชายแดนใต้
ประเพณีลาซังหรือที่เรียกแตกต่างกันออกไปว่า ล้มซัง กินขนมจีน หรือบูยอบือแน เป็นการบูชา
พระแม่โ พสพเป็นพิธีฉลองนาข้าวหรือซังข้าว ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการประกอบพิธีหรือรูปแบบการจัดงานที่
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเชื่อทางศาสนา และบริบทของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งการจัดงานนับเป็นเรื่องที่ดีที่ได้
ช่วยกันรักษา สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามที่นับวันจะค่อย ๆ
เรือนหายไปตามกาลเวลา
ทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอาเภอระแงะ สานักงานเกษตร
อาเภอระแงะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ผู้นาชุมชน และประชาชน บูรณาการจัดงานขึ้น ภายใต้
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความ
ต้องการของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและธารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการประกอบอาชีพของชาวนรา
ในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายกิตติพงษ์ อาพันธ์ นายอาเภอระแงะ เป็นประธานเปิดงาน
"สืบสานประเพณีลาซัง รักษ์วิถีถิ่นร่วมกินข้าวใหม่" ที่บริเวณแปลงนาอินทรีย์ หมู่ที่ 3 บ้านนิบง ตาบลมะรือ
โบตก อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
ที่ 45 นายกิจจา จันทสิโร ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอระแงะ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระแงะ ผู้นา
ศาสนาผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น ผู้แทนจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ร่วม
ในกิจกรรม
สาหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิม
ของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการทานา เยาวชนเล่าถึงประวัติประเพณีลาซัง เป็นภาษาไทย-มลายู การสาธิต
การทาอาหารคาว-หวาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันเกี่ยวข้าว นวดข้าว และขูดมะพร้าว อีกทั้งการ
จัดบูธให้บริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ด้วย
########################
ปพิชญานันท์ เทพรักษ์ สวท.นราธิวาส /รายงาน
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ประเด็นที่ ๓ “ทะเลหมอกไต้ต๋ง” จุดชมวิวสองแผ่นดิน อาเภอเบตง เตรียมฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น
เชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจ
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอาเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาด
อาเภอเบตง นายกเทศมนตรีตาบลธารน้าทิพย์ ปลัดอาเภอเบตง กานันตาบลธารน้าทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน และ
เจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่เยี่ยมชม“ทะเลหมอกไต้ต๋ง” จุดชมวิวเขาร้อยลูก อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว ฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เร่งสร้างเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง
โดยจุดชมวิวทะเลหมอกไต้ต๋ง” ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านจาเราะซูซู ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ห่างจาก
ตัวเมืองเบตง ประมาณ 19 กิโลเมตร “จุดชมวิวทะเลหมอกไต้ต๋ง” ถือกาเนิดขึ้นจาก “โครงการวิจัยเรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยการสนับสนุนของหน่วยบูรณาการวิจัย
และความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ( ABC) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ต้องการใช้เรื่อง
ท่องเที่ยวมาช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับคนเบตง
ด้านบนจุดชมวิวก็เป็นสวนยางพาราของชาวบ้าน ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวใต้ต๋ง ได้ร่วมกัน
ปรับปรุงพื้นที่ริมเนินเขาให้เป็นสถานที่ชมวิว ด้วยการสร้างแคร่ไม้ไผ่หลายๆ จุดให้นักท่องเที่ยวได้กระจายกัน
ชมวิวกันแบบสบายๆ มีป้ายข้อมูลและป้ายชื่อให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็น “จุดชมวิวสองแผ่นดิน”
เพราะในวันที่ฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นตัวเมืองเบตงอยู่ทางด้านหน้า สามารถมองเห็นตึก 25 ชั้นของโรงแรม
แมนดารินเบตงได้แบบไกลๆ แต่ถ้ามองเอียงๆ ไปทางซ้ายมือจะเป็นเขตประเทศมาเลเซีย มีเทือกเขาสันกาลา
คีรี เป็นเส้นแบ่งเขตใต้สุดสยาม และหากมองมาทางขวามือจะเห็นยอดเขาแหลมเด่นลอยอยู่เหนือหมอกไกลๆ
นั่นก็คือยอดเขาฆูนุงซิลิปัต
########################
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตง/รายงาน

๑๐

ประเด็นจากศูนย์ดารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ ๑๖ วันที่ 27 เมษายน 256๕

จังหวัดตราด
เรื่อง ร้องเรียนไม่ได้รับเงินจากการทาข้าวกล่อง จังหวัดตราด
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 8 เมษายน 2565. เวลา 10.00. น. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด ได้เชิญนางสาว กนกวรรณ
ทั่งทอง (ผู้ร้อง) และผู้แทนสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองตราด มาร่วมเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณี แม่ผู้ร้องประกอบอาชีพขายข้าวราดแกงและได้ตกลงกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลชาราก
เพื่อจัดทาข้าวกล่องและส่งให้ผู้ป่วยที่ติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านพัก
ของตนเองในพื้นที่ตาบลชาราก ประมาณ 20 รายต่อวัน โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นของโรงพยาบาลตราด
เนื่องจากแม่ผู้ร้องได้จัดทาข้าวกล่องและจัดส่งให้กับผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565
จนถึงปัจจุบัน แม่ผู้ร้องยังไม่ได้รับเงินจากการทาข้าวกล่อง รวมเป็นจานวนเงินประมาณ 100,000
บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. ผลการดาเนินงาน
จากการเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหา สรุปได้ว่า ทางโรงพยาบาลตราด ประสบปัญหาในเรื่องเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทาข้าวกล่อง จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น รายชื่อของผู้ป่วยที่รับข้าวกล่อง มาประกอบเพื่อที่จะดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายชัชชัย แก้วขจร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด

๑๑

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองวัคซีนโมเดอร์นา จังหวัดศรีสะเกษ
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษให้ความช่วยเหลือนางสาวชุติกาญจน์ เฉลิมบุญนิธิโชค
อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 1 ตาบลซา อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากผู้ร้องได้สั่งจองวัคซีน
โมเดอร์นากับโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการศรีสะเกษ ให้แก่ตนเองและมารดา คนละ 2 เข็ม เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเดือนมกราคม 2565 และมีการเลื่อน
กาหนดรับวัคซีนเรื่อยมา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แต่ปัจจุบันผู้ร้องและมารดายังไม่ได้รับ
วัคซีนเข็มแรกจากทางโรงพยาบาลและระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนครบกาหนดสิ้นสุดการรับวัคซีนไม่เพียงพอ
ที่จะได้รับวัคซีนในเข็มที่ 2 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว
2. ผลการดาเนินงาน
ในเบื้องต้นศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้พาผู้ร้องและมารดาไปพบกับแพทย์หญิงกาญจนา
ภาณุรัตนโสภณ ผู้อานวยการโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการศรีสะเกษ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของผู้ร้อง โดยทางโรงพยาบาลได้อธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการการสั่งจองและ
การรับวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและลาดับคิวในการสั่งจอง
ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีวัคซีนพร้อมให้บริการแล้ว ผู้ร้องและมารดาสามารถรับวัคซีนได้คนละหนึ่งเข็ม
ส่วนอีกสองเข็มสามารถให้น้องสาวของผู้ร้องและญาติรับวัคซีนแทนได้ ผู้ร้องได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการให้บริการของโรงพยาบาลแล้วและจะรับข้อเสนอของทางโรงพยาบาลไปพิจารณาอีกครั้ง
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

๑๒

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้ อบจ.จังหวัดศรีสะเกษ
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ อานวยความสะดวกให้กับผู้แทนชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (ประเทศไทย)
จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 60 คน ซึ่งมีความประสงค์จะยื่นหนังสือร้องทุกข์ ในคราวที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดศรีสะเก ษ
เพื่อให้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทบทวนมติการเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อคราวการประชุมวันที่ 15 มีนาคม 2565
2. พิจารณานาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้สานักงบประมาณถือปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
3. พิจารณาสนับสนุนให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน ๑๑๗ แห่ง บุคลากรสมัครใจถ่ายโอน จานวน ๗๘๖ คน ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษขอรับถ่ายโอนได้ถ่ายโอนให้ทันภายในปีงบประมาณ 2566 โดยไม่ให้ส่วนราชการใด
ประวิงเวลา
4. พิจารณาสนับสนุนเสนอให้สานักงบประมาณเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนทั่วไป แก่สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตามที่กาหนดการจัดสรร
งบประมาณไว้ในคู่มือหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ตามขนาดหน่วยบริการ โดยขนาดเล็กให้สนับสนุน
งบประมาณ 1 ล้านบาท/ปี ขนาดกลางให้สนับสนุนงบประมาณ 1.5 ล้านบาท/ปี ขนาดใหญ่ให้สนับสนุน
งบประมาณ 2 ล้านบาท/ปี
ทั้งนี้ ผู้แทนชมรมฯ ได้ยื่นหนังสือดังกล่าวให้กับนายอนุทินฯ โดยตรง มีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทยและนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับหนังสือดังกล่าว และภายหลังจากตัวแทนได้ยื่นหนังสือดังกล่าวแล้วได้เดินทาง
กลับภูมิลาเนาเรียบร้อยแล้ว
2. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
3. รายชื่อผู้ติดต่อ

๑๓
นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จังหวัดศรีสะเกษ
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับนายกฤติเดช ดารารัตน์ ปลัดอาเภอวังหิน และนายสง่า ธรรมดา
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัววัว หมู่ที่ 5 ตาบลบุสูง อาเภอวังหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายทัพทรวง พาหา (ผู้ร้อง)
อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 5 ตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขอความช่วยเหลือโดยแจ้งว่า
ผู้ร้องมีบ้านหนึ่งหลังซึ่งได้รับสืบทอดจากนายจาปา พาหา ผู้เป็นบิดา แต่ปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวโดนปลวก
และแมลงต่าง ๆ เจาะทาลายจนมีสภาพผุพังและรั่วเป็นจานวนมาก ดังนั้น จึงขอความช่วยเหลือในการจัดหา
อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ได้แก่ หลังคาเหล็ก metal sheet (สรรไท) จานวน 60 แผ่น และเหล็ก จานวน 45 เส้น
2. ผลการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่า ผู้ร้องเป็นผู้พิการทางร่างกาย ไม่มีครอบครัว
อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเป็นทรัพย์มรดกเนื้อที่ประมาณ 2 งาน พักอาศัยเพียงลาพัง แต่ได้รับการดูแลจากพี่สาว
ซึ่งอยู่บ้านข้างเคียงและมีพี่ชายซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้ร้องมีที่นา
เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ โดยให้พี่สาวเป็นผู้ทากิน ส่วนที่ดินของบ้านผู้ร้องมีเนื้อที่ประมาณ 2 งาน ตัวบ้าน
เป็นบ้าน 2 ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ สภาพตัวบ้านชั้นบนซึ่งเป็นไม้มีผนังผุพังจากแดด ลม ฝน ซึ่งผู้ร้องอาศัยอยู่ชั้นล่างเท่านั้น
จากการประเมินสภาพบ้านชั้นบนมีไม้ที่อยู่ในสภาพดีจานวนมาก หากรื้อถอนหรือขายเป็นไม้เรือนเก่า
ก็จะสามารถปรับปรุงด้านล่างได้ ซึ่งหากยินดีให้รื้อชั้นบนของบ้านออกและนารายได้จากการจาหน่ายไม้เดิม
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้เป็นบ้านชั้นเดียวแบบบ้านสมัยใหม่และผู้นาชุมชนยินดีสนับสนุน
เรื่องแรงงานในการช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ร้อง
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

๑๔

จังหวัดตราด
เรื่อง ร้องเรียนร้านขายเครื่องฟอกอากาศไม่ติดป้ายแสดงราคาจังหวัดตราด
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 12 เมษายน 2565 สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราด
ร่วมกับ
นายวิวัฒน์ หวังเหมรา อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และ สานักงาน บังคับคดีจังหวัดตราด ลงพื้นที่ออกตรวจร้านขายเครื่องฟอกอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริเวณพื้นที่เช่าของห้างสรรพสินค้าโลตัสตราด หลังได้รับการร้องเรียนว่าขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบการ
มีการจัดธุรกิจให้มีการแถมรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค และสินค้าไม่มีฉลากที่ชัดเจนที่สาคัญคือไม่มีการติดป้าย
แสดงราคา
2. ผลการดาเนินงาน
สาหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบ นางสาวประภาศรี อภิบาลศรี เจ้าหน้าที่สานักงานคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราด เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่มีความผิดเพราะไม่มีผู้เสียหายและได้แจ้งผู้ประกอบการ
ขอให้มีการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนและโฆษณาต่าง ๆ ต้องทาให้ชัดเจนให้ปรากฏอยู่หน้าสินค้า
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายชัชชัย แก้วขจร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด

๑๕

ประเด็นจากคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี(กตน.) ครั้ง
ที่ ๒ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
1.
2.
3.
4.

การฉ้อโกงหลอกลวงการจาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
การบูรณาการปราบปรามมิจฉาชีพและอาชญากรรมออนไลน์ (เว็บพนันออนไลน์/แก๊งคอลเซ็นเตอร์)
การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ

หมายเหตุ: 1. ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มของ IOC ในแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒
๒. ขอให้ส่งรายงานกลับมาในเมล
iocprd2557@gmail.com ส่งภายในวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

