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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 11  – 17 พฤษภาคม 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1.รัฐบาลเดินหน้า
มาตรการบรรเทา
ผลกระทบฝ่าวิกฤตราคา
พลังงาน 

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่
ยืดเยื้อมาเกือบ 3 เดือน ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคา
พลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 30% จากช่วงก่อนปฏิบัติการทางทหารได้
เริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

ราคาพลังงานมีผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน ทั้งใน
ส่วนน้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ภาคการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนส้าคัญของ
ผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้า และก๊าซธรรมชาติที่ท้ามาผลิตไฟฟ้า 
ซึ่งเมื่อต้นทุนพลังงานมีราคาสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับค่าน้้ามัน 
และค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในปัจจุบัน จึงเกิดผลกระทบตามมา             
อย่างเลี่ยงไม่ได้  
รัฐออกมาตรการบรรเทาแก้ไขวิกฤตราคาพลังงาน 

รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลภาระครองชีพ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบแก่ประชาชนจากทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
สถานการณ์ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค
ยุโรป ขณะนี้หลายโครงการได้เริ่มมีผลบังคับแล้วและมีระยะเวลา
ด าเนินโครงการตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. อาทิ  

1. มาตรการพยุงราคาน้ ามันดีเซล แม้ก่อนหน้านี้จะมี
การประกาศทยอยปรับขึ้นราคาแบบขั้นบันไดสู่
ระดับราคา 35 บาท ซ่ึงเป็นราคาที่รัฐอุดหนุน
ครึ่งหนึ่งของราคาน้ ามันที่แท้จริง ซ่ึงปัจจุบันอยู่ท่ี
ประมาณ 40 บาทต่อลิตร 

2. มาตรการส่วนลดค่าน้ ามัน ในกลุ่มเบนซิน แก่ผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือโครงการ วินเซฟ  (เริ่ม พ.ค.- 
ก.ค 65) 

3. มาตรการเพิ่มส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเป็น 100 บาท/เดือน (เริ่ม 1 เม.ย. 
65) 

4. มาตรการลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ซึ่งเป็น
ต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  
ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น โดย ปกติ จะมี
การปรับค่า Ft ทุก 4 เดือน หรือ 3 ครั้งต่อปี เพื่อให้
เกิดการสะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงจากท่ีค้านวณไว้ในค่า
ไฟฐาน  

 
ครม.เห็นชอบลด ค่า Ft ระยะเวลา 4 เดือน 

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ทั้งภาค

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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ครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อย ครม.เห็นชอบมาตรการให้
ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่
อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) 
กลุ่มใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.-
ส.ค. 65) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าจาก กฟน. และกฟภ. จะได้รับส่วนลดค่า
ไฟฟ้าจากการลดค่าเอฟที 0.2338 บาทต่อหน่วย เป็นการด าเนิน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 29 มี.ค. 65 และ 19 เม.ย. 65 

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าท าให้ลดภาระค่าไฟฟ้าค่าของ
ชีพแก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก มีเงินเพื่อ
การบริโภคและอุปโภค ช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้
ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาพลังงาน
อันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ช่วยให้เศรษฐกิจ
ไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้ 

 
ยื้อ..ตรึงน้ ามันดีเซล 32บาท/ลิตรอีกหนึ่งสัปดาห์ 

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ใช้กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงเข้ามาพยุงราคา
น้้ามันดีเซล และก๊าซ LPG ส่งผลให้สถานะ กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
ปัจจุบัน (8 พ.ค.) ติดลบ 66,681 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้้ามันติด
ลบ 33,258 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 33,423 ล้านบาท  

นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริหาร
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลง ( กบน. ) มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับราคา
น้้ามันดีเซล ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตรตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะ
ทยอยปรับลดการอุดนราคาน้้ามันลงไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาน้้ามัน
ที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันราคาน้้ามันที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณลิตรละ 40 บาท 
โดยรัฐอุดหนุนลิตรละ 10 บาท และจะทยอยลดเงินอุดหนุนไม่เกิน       
5 บาทต่อลิตร จะท้าให้ราคาน้้ามันขายปลีกมาอยู่ที่ราคา 35 บาท/ลิตร  
แต่เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการปรับตัวอย่าง
รวดเร็วของราคาน้้ามัน รัฐบาลจึงใช้การทยอยปรับขึ้นแบบขั้นบันได 
ดังนี้ 

1. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ปรับขึ้นครั้งแรก  ไม่เกิน 32 
บาท/ลิตร  

2. ปรับขึ้นอีก 1 บาท/ลิตร ทุกสัปดาห์จนครบ 35 บาท/
ลิตร ภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 65  
 

ดังนั้นในสัปดาห์นี้ จะมีการปรับราคาดีเซลขึ้นเป็น 33 บาท/
ลิตร แต่ที่ประชุม กบน. (6 พ.ค.65 )มีมติให้ตรึงราคาน้้ามันดีเซลไว้เท่า
เดิมที่ 32 บาท/ลิตรต่อไปก่อน และจะพิจารณาราคาอีกครั้งในวันที่  
12-13 พ.ค. 65 นี้ว่าจะปรับขึ้นราคาในสัปดาห์หน้าหรือไม่  
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“วินเซฟ” มาตรการเยียวยาส่วนลดค่าน้ ามันในกลุ่มเบนซิน แก่ผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
     ส าหรับการดแูลผู้ได้รบัผลกระทบจากน้ ามันเบนซินท่ีปรับตัว
สูงข้ึนเช่นเดียวกัน รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อดูแล ผู้มีรายได้น้อ ย
อย่างผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มดังกล่าวไม่ปรับเพิ่ม
ค่าโดยสาร  ท าให้มาตรการดังกล่าว ยังเกิดประโยชน์กับประชาชน
ผู้ใช้บริการด้วย  
     “วินเซฟ” คือ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ ามันกลุ่ม
เบนซิน ส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นการให้ส่วนลด
ราคาน้ ามันแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะจากกรมการขนส่งทางบก จ านวน 
106,655 ราย โดยได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ ามัน ผ่านแอปพลิเคชัน 
"เป๋าตัง"  ใช้สิทธิได้ ณ สถานีบริการน้้ามันที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนการใช้
งานจะมีความคล้ายกับโครงการคนละครึ่ง ที่จะต้องเติมเงินเข้าไปใน
บัญชีก่อน ถึงจะสามารถใช้งานได้ โดยขณะนี้มีสถานีบริการน้้ามันสมัคร
เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1 ,000 แห่ง ซึ่งการ ได้รับสิทธิช่วยเหลือค่า
น้้ามัน ไม่เกิน 50บาท/คน/วันและไม่เกิน 250บาท/คน/เดือน รวม 
3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.  65 เพื่อจะได้ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร
กระทบประชาชน 
นายกเล็งขยายต่ออายุมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล 

อีกหนึ่งตัวแปรของราคาน้้ามันดีเซล คือ ภาษีสรรพสามิต             
ที่ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ปรับลดการจัดเก็บจากเดิม         
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลที่ลิตรละ 5.99 บาท เหลือ 
2.99 บาทต่อลิตร ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 20 พ.ค.65  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการ
ประชุม คณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลมีแนวโน้มการต่ออายุมาตรการลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซล ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 พ.ค. 65 นี้ ซึ่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา อย่างรอบคอบในการขยายเวลาลดภาษี
ออกไป และจะน้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ในสัปดาห์
หน้า 
แนวทางการสื่อสาร 

 สื่อส่วนกลาง คลี่ให้เห็นภาพรวมประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นความ
พยายามช่วยเหลือท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นระดับ
โลก 

 สื่อภูมิภาค สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ของมาตรการในระดับพ้ืนที่ 
เช่น ผู้ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยเป็นกลุ่มไหน ใครได้ประโยชน์ 
บ้าน/ร้านค้ารายย่อย ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน ถึงใช้
ไฟไม่เกิน 300 หน่วยแล้วจะได้สิทธิ์ดังกล่าว 
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 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น อาจน้าเสนอการค้านวณค่า
ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ให้เห็นว่าชิ้นไหนกิน
ไฟมาก หากลดการใช้ได้ จะลดราคาพลังงานลงได้ 

การน้าเสนอผู้ได้รับผลกระทบจากราคาน้้ามัน อาจต้องอธิบายท้าความ
เข้าใจว่าที่มาที่ไปของผลกระทบเกิดจากอะไร รัฐบาลได้พยายาม
ช่วยเหลืออย่างไร 

2. ครม.ไฟเขียวร่างแก้ไข 
พ.ร.บ.ประกัน สังคม ให้ใช้
ประโยชน์จากเงินสมทบได้
ก่อนชราภาพ 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19  ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ทั้งปัญหาการว่างงาน และ
รายได้ที่ลดลงของ กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม  จึงได้เสนอข้อเรียกร้องแก้ไขพ.ร.บ. ประกันสังคม โดยมี
ประเด็นหลักดังนี้ 

 

1. ให้คืนเงินสมทบชราภาพ 30 - 50% ในยามวิกฤตได้   
2. แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคม เปิดทางให้สามารถเบิก

เงินสมทบชราภาพออกมาได้ ก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์  
3. กรณีเงินสมทบชราภาพ ให้ผู้ประกันตนเลือกได้เองว่าจะรับ

บ้าเหน็จ หรือบ้านาญเพ่ือเปิดทางให้สามารถเบิกเงินสมทบชราภาพ
ออกมาได้ ก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในยามวิกฤต กระทรวงแรงงาน            
จึงรับพิจารณาและแก้ไขข้อกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ประกันตนมีหลักประกัน 
ทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการ
พัฒนาเพิ่มมากข้ึน 

 
ครม.ปลดล็อค ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ 
3 ขอ  

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ เปิดทางให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกรับบ้าเหน็จ บ้านาญชราภาพ หรือใช้เงินสมทบท่ี
สะสมในกองทุนประกันสังคมมา เป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบัน
การเงินได้ รวมทั้งสามารถน้าเงินกรณีชราภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุน
ประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วน  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับ
ผู้ประกันตน ซึ่งเดิมมีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวคือการรับเงินบ้านาญ
เท่านั้น 

ขณะเดียวกัน แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของประโยชน์ทดแทน             
ในกรณีชราภาพ เป็น 3 ประเภท จากเดิม 2 ประเภท ได้แก่เงิน
บ้านาญชราภาพ และเงินบ้าเหน็จชราภาพ โดยเพิ่ม “เงินบ้านา ญจ่าย
ล่วงหน้า” และ แก้ไขเพ่ิมเติม สิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม          
กรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตน สามารถได้รับเงินบ้านาญชราภาพ หรือ
เงินบ้าเหน็จชราภาพ หรือน้าเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน  
หรือเป็นหลักค้้าประกันในการกู้เงินธนาคาร หรือสถาบันการเงิน 
เรียกว่า 3 ขอ 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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1. ขอเลือก : ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถ
เลือกรับเงินบ้านาญชราภาพหรือเงินบ้าเหน็จชราภาพ               
เพ่ือเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกรับเงินได้ โดยต้องเป็น
ผู้ประกันตนน้าส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข 

2. ขอคืน : ให้ผู้ประกันตนสามารถน้าเงินกรณีชราภาพบางส่วน
มาใช้ก่อนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 

3. ขอกู้ : ให้ผู้ประกันตนสามารถน้าเงินกรณีชราภาพบางส่วนไป
เป็นหลักค้้าประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ 
  
 

ด้วยโครงสร้างประชากรไทยที่ก้าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผล
ให้มีจ้านวนแรงงานลดลง ในขณะเดียวกันตัวเลขของกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้รับบ้านาญเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุให้
ยั่งยืนและสร้างความม่ันคงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนเมื่อต้องเข้าสู่วัย
เกษียณ  จึงได้ขยายกรอบอายุขั้นสูงของผู้ประกันตน ที่เป็นลูกจ้าง               
จากเดิมอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นอายุ 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้
แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม  

เพ่ือให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงได้
เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีอ่ืนๆ  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้
ผู้ประกันตนมีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้
ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ 

1. เพ่ิมประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เพิ่มเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ จากร้อยละ 50 ของค่าจ้าง              
เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง 

2. เพ่ิมระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการ
คลอดบุตร โดยเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 
ระยะเวลา 90 วัน เป็นระยะเวลา 98 วัน หรือระยะเวลา
ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

3. ขยายรับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร โดยให้
ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและภายหลังการสิ้น
สภาพเป็นผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี                  
ที่สงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน 

การแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคมครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้
ผู้ประกันตน สร้างความม่ันใจในหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้ระบบ และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม สร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการ จากภาครัฐ รวมทั้งเป็นการจัดรัฐสวัสดิการที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงอายุอีกด้วย 
     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า 
ข้อเสนอครั้งนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2533 
หรือ 32 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมกองทุนชราภาพไม่สามารถท้าอะไรได้เลย 
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ต้องรอส่งเงินเกิน 180 เดือน หรืออายุ 55 ปี จึงจะได้เป็นบ้านาญ           
แต่ใครส่งไม่ถึงจะได้บ้าเหน็จ กลายเป็นไม่มีประตูให้เขาได้เลือก จึงแก้ให้
สามารถเลือกได้ คือพออายุ 55 ปี หากมีหนี้สินต้องใช้เงินก้อนให้เขา
สามารถเลือกได้ว่าจะเอาบ้าเหน็จหรือบ้านาญ ส่วนที่สองคือขอกู้ 
ยกตัวอย่างว่ามีเงินชราภาพอยู่ 200 ,000 บาท แต่เราไม่มีเงินสด ไม่มี
เครดิตจะไปกู้สถาบันการเงิน ก็สามารถใช้สิทธิ์ในเงินชราภาพไปค้้า
ประกันในการขอเงินกู้ได้ ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ. 
แนวทางการสื่อสาร 

 คลี่ประเด็น ท้าความเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่มีการแก้ไข            
ในรายละเอียด 

 น้าเสนอให้เห็นว่า การปรับแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม เกิดจาก
การรับฟังเสียงจาก ผู้ประกันตน (เมย์อาจหาภาพข่าวคนที่เคย
ออกมาเรียกร้องตรงนี้เพิ่มเติม) 

 อาจจ้าลองสถานการณ์ หรือหาคนเดินเรื่อง ให้เห็นภาพว่า           
ถ้าเป็นผู้ประกันตนอายุช่วง 35-45 ปี ซึ่งมีการจ่ายเงินสมทบ
มาระดับหนึ่ง แล้วประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เดิมไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากเงินก้อนนี้ได้ ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน หรือ
หนี้นอกระบบ แต่การผ่อนคลายตรงนี้จะช่วยให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน สามารถมีเงินทุนมาหมุนเวียนในช่วงประสบปัญหา 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็น  
ประเด็นที่ ๑ Amazean jungle trail 2022 อ.เบตง จ.ยะลา ยกระดับการแข่งขันให้เป็นสนาม World series  
“สร้างเมืองให้คนรู้จักทั่วโลก” ดึงนักท่องเที่ยว พลิกโฉม การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่  

เสร็จสิ้นลงแล้วส้าหรับกิจกรรม Amazean jungle trail 2022  ที่อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้จัด
กิจกรรมไปเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขันวิ่งเทรลที่ส้าคัญของประเทศไทย 
ที่ประสบความส้าเร็จไปครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่
ของประเทศ  

  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ภาครัฐตั้งเป้าหมายเพื่อต้องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเชื่อม่ันว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกฝ่ายจะได้รับความสุข เศรษฐกิจในพื้นที่
ก็จะมีการฟื้นตัวขึ้น อีกทั้งขณะนี้ด่านชายแดนก็เริ่มมีการเปิดรับนักท่องเที่ยว เชื่อมั่นว่าจะนักท่องเที่ยวจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เดินทางเข้ามาที่อ้าเภอเบตงมากข้ึนอย่างแน่นอน ดังนั้นในภาพรวมกิจกรรมวิ่งเทรลครั้งนี้ได้ต่อยอดกิจกรรม
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกในพื้นที่ และสินค้า          
ในชุมชน ได้รับประโยชน์เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี 

  ด้านนายสก๊อต บุชเชอร์ นักวิ่งจากประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า เขาได้ลงในระยะเบตง 100 
กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ระยะทางที่ไม่หนักส้าหรับเขา เพราะที่ผ่านมาก็ร่วมกิจกรรมแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง และคร้ังนี้ก็
เช่นเดียวกันจะท้าให้ส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่ได้มาเยือน
ภาคใต้เมื่อมาแร้วรู้สึกประทับใจในพื้นที่อ้าเภอเบตงมากๆ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความตื่นตา
ตื่นใจกับความเขียวชะอุ่มของธรรมชาติ อีกทั้งยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงาม อาหารอร่อยด้วยหากต่อไปมี
โอกาส จะกลับมาเที่ยวในพื้นที่อ้าเภออีกครั้งอย่างแน่นอน 
                    Amazean Jungle Trail By UTMB ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ พลิกฟื้น เศรษฐกิจและภาพลักษณ์
ชายแดนใต้ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความงดงามของเมืองท่องเที่ยวชายแดนใต้ และเมื่อวันที่         
7 พ.ค. 2565 ทาง UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc)  โดย “SABRINA DENADAI”ผู้บริหาร UTMB ได้ประกาศ                 
รับรองมาตรฐาน ให้ สนามวิ่งเทรล เบตง จ.ยะลา เป็นสนาม World Series แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า 
“Amazean Jungle Trail By UTMB” ซึ่งถือเป็นการ “จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ” ของเมืองท่องเที่ยว เบตง           
จ.ยะลา และ จชต.  เพราะการประกาศ ให้ เบตง เป็นสนามวิ่งเทรลระดับโลก เป็น “เครื่องการันตี” ความสวยงาม 
ปลอดภัย และน่าประทับใจ!  ถือเป็นเปิดประตูเชิญชวน ‘นักวิ่งเทรล’ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เข้ามาเที่ยวชม เมืองเล็กๆ 
ที่ชื่อเบตง  
              เม็ดเงินกว่า “101 ล้านบาท ที่ “สะพัด” ในวันที่ 6 - 8 พ.ค. ที่ผ่านมา ภายหลังจัดงาน Amazean 
Jungle Trail...พื้นที่ทุกตารางนิ้ว อัดแน่นไปด้วย “ผู้คน” และ “นักกีฬา” ที่หลั่งไหลสู่ “อ้อมอก” แห่งเมืองที่มี 
‘เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะ’ ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในพื้นที่อ.เบตง และบริเวณโดยรอบกว่า 100 แห่ง 
4,000 ห้อง มียอดเข้าพัก ‘เต็มทุกห้อง’ ร้านค้า ทั้งร้านเล็ก-ใหญ่ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ทั้งกลางวันและกลางคืน 
ท้าให้เบตง         มีชีวิตขึ้นอีกคร้ังหลังสถานการณ์โควิดระบาด ในรอบ 3 ปี เป็นการ “พลิกโฉม” การท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ดึงนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและเทศ ด้วยการกีฬา เพราะความ “มีดี” ของเมือง จึงท้าให้เป้าหมาย “สร้างเมือง
ให้คนรู้จัก        ทั่วโลก” ประสบผลส้าเร็จ 

########################### 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตง/รายงาน 
ประเด็นที่ ๒ หนังสือผ่านแดน เอกสารการเดินทางระหว่างประเทศส าหรับประชาชนในพื้นที่ 5  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 

ความพิเศษของการเป็นเมืองชายแดน คือ นอกจากการใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่มีอาณา
เขตติดต่อกัน คือการใช้หนังสือผ่านแดน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท าหนังสือผ่านแดนเพื่อเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านพรมแดน          
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ในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 
กับรัฐที่ติดต่อกันในแต่ละจังหวัด 

ส าหรับจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเขตติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย คนไทยที่ใช้หนังสือผ่านแดนเดิน
ทางเข้าไป ก็จะสามารถเข้าไปได้เฉพาะในอาณาเขตรัฐกลันตัน เช่นเดียวกับชาวมาเลเซียที่ใช้หนังสือผ่านแดนเดิน
ทางเข้ามาก็จะสามารถเดินทางได้เฉพาะในอาณาเขตของจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น ซึ่งความแตกต่างของหนังสือเดินทาง 
และหนังสือผ่านแดน จะต่างกันในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ คือ หนังสือเดินทาง สามารถเดินทางได้ทั่วโลก ขณะที่หนังสือ
ผ่านแดนจ ากัดพื้นที่เฉพาะระหว่างเขตพื้นที่ ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นิยมท าหนังสือผ่านแดน เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศเป็นหลัก เพราะสามารถท าได้อย่าง
สะดวกสบาย ณ ที่ว่าการอ าเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ที่มีการประกาศปิดประเทศทางบกท าให้หลายอ าเภอต้องงดให้บริการชั่วคราว เพราะไม่มีผู้มาใช้บริการ โดยที่จังหวัด
นราธิวาสเดิมเปิดให้บริการทั้ง13 อ าเภอแต่ปัจจุบันมีให้บริการเฉพาะที่ว่าการอ าเภอสุไหงโก-ลก ที่ว่าการอ าเภอตาก
ใบ และที่ว่าการอ าเภอแว้ง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-16.30 น. และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ขอรับบริการ 
สามารถยื่นค าขอผ่านระบบออนไลน์ E-Border Pass Smart Service โดยเข้า website www.dopa.go.th แล้วน า
หลักฐานค าขอมารับบริการ ณ ที่ว่าการอ าเภอในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับการท าหนังสือเดินทาง ที่เปิด
ท าให้เฉพาะผู้ที่มีภูมิล าเนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหากไม่ได้มีภูมิล าเนาในพื้นที่ดังกล่าว ก็ต้องเป็นบุคคลที่
ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือในกรณีมีภูมิล าเนาต่างพื้นที่ แต่มีเหตุจ าเป็น เช่นเข้าไปปฏิบัติราชการ 
หรือ มีภารกิจใดที่เป็นเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ นายอ าเภอจะเป็นผู้อนุมัติให้เป็นรายกรณี 

หลักฐานในการท าหนังสือเดินทาง ประกอบด้วย บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง ส่วนผู้ติดตาม หรือเด็ก
อายุต่ ากว่า12ปีจะต้องน าทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือบัตรประชาชนมายื่นประกอบด้วย ทั้งนี้ในกรณีเด็กอายุต่ ากว่า 
12 ปีสามารถยื่นค าขอให้รวมชื่อไปพร้อมกับบิดาหรือมารดาได้ และหากเด็กอายุ  12 ปี แต่ไม่เกิน  20ปี ต้องให้บิดา
หรือมารดาเซ็นต์ยินยอม พร้อมส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา ในกรณีที่บิดาหรือมารดา            
ไม่สามารถเซ็นต์ยินยอมได้ ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกให้โดยที่ว่าการอ าเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้านโดยหนังสือผ่านแดน 
1 เล่ม มีค่าธรรมเนียม 200 บาท มีอายุ 1 ปี เม่ือประทับตราเข้าประเทศมาเลเซียจะสามารถพ านักอยู่ในพื้นที่รัฐกลัน
ตันได้คราวละไม่เกิน 30 วัน และหากหนังสือผ่านแดนสูญหายต้องแจ้งความลงบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน
ประกอบการขอหนังสือผ่านแดนเล่มใหม่ ส่วนในกรณีหนังสือผ่านแดนไม่ได้สูญหาย แต่เพราะไม่ได้ประทับตราออก  
จึงขอท าหนังสือผ่านแดนใหม่แทนเล่มเดิม ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบในระบบหากพบว่ายังไม่ประทับตรา
เข้าประเทศตามพิธีการตรวจคนเข้าเมือง บุคคลดังกล่าวต้องไปจ่ายค่าปรับ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนท าหนังสือ
ผ่านแดนเล่มใหม่ 

นางสุปราณี ใสบริสุทธิ์ ปลัดอ าเภอสุไหงโก-ลก รับผิดชอบงานหนังสือผ่านแดน ที่ท าการปกครองอ าเภอ               
สุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในห้วงนี้ทั้งประเทศไทย และประเทศมาเลเซียผ่อนคลายมาตรการการเดินทางผ่านแดนของทั้ง   
2 ประเทศมากข้ึน และมีแนวโน้มว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นประชาชนของทั้ง2ประเทศจะสามารถเดินทางไปมาหาสู่และ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการปิดประเทศมายาวนานกว่า 2 ปี ท าให้
หนังสือผ่านแดนที่ท าไว้หมดอายุไปแล้ว ดังนั้นในระหว่างที่ยังเปิดประเทศอย่างมีเงื่อนไข ส าหรับผู้มีความประสงค์          
จะขอท าหนังสือผ่านแดนสามารถมาขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการ ซึ่งแนะน าว่าให้รีบท าไว้ล่วงหน้า เพราะเมื่อ
เปิดประเทศตามปกติเชื่อว่าจะมีผู้มาขอท าหนังสือผ่านแดนอีกเป็นจ านวนมาก 

########################### 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโกลก/รายงาน 
ประเด็นที่ ๓ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือแม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมขับเคลื่อนการพูดคุย
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะต่อไป 
 

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในห้วง
รอมฎอนที่ผ่านมา เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากฝั่งกระบวนการมีเพียงเหตุการณ์เดียวคือท่ี อ าเภอสายบุรี 



๑๐ 
 

จังหวัดปัตตานี ที่มีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย และเจ้าหน้าที่ต ารวจบาดเจ็บ 3 นาย ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิด
จากกระบวนการแต่ไม่ได้เกิดจากกลุ่ม BRN ดังนั้น ถือว่าข้อตกลงบนโต๊ะพูดคุย ทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจ มุ่งม่ัน 
พยายามท างานร่วมกัน จนกระท่ังการเกิดเหตุมีความลดน้อยลง ถือว่าเป็นการท างานร่วมกัน เป็นความส าเร็จ
ของประชาชนในพื้นท่ี ที่ได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบสุข และในห้วงต่อไปก็จะขยายผลสร้างบรรยากาศ
แห่งความสงบสุขในเกิดข้ึนพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  แนวทางของคณะพูดคุยและนโยบายของภาครัฐ มุ่งหวังให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ในอนาคตอาจจะมีเข้ามาร่วมในกลไกต่างๆ            
ทั้งการปรึกษาหารือในพื้นที่ หรือกลไกแสวงหาทางออกทางการเมือง ซึ่งทุกฝ่ายสามารถเข้ามาร่วมได้ ส าหรับ
การตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นกลไกของแต่ละฝ่าย ไม่ใช่กลไกร่วม แต่ในอนาคตอาจจะมีกสร
พิจารณาใช้กลไกร่วมเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน  ในการยุติความรุนแรง  ทั้งนี้จากการพูดคุยรอบล่าสุดที่ผ่านมา   
ได้มีการตกลงกันว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม เพ่ือประเมินสถานการณ์
ที่จปฏิบัติร่วมกันในห้วงที่ผ่านมาและร่วมขยายผลเพ่ือสันติสุขต่อไป 

ส าหรับผู้อ านวยความสะดวกทางฝั่งมาเลเซีย ที่จะหมดวาระ ขณะนี้ไม่ทราบว่าทางประเทศมาเลเซีย
จะใช้คนเดิมหรือจะให้ใครมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเจรจาต่อไป ซึ่งหากเปลี่ยนคนก็คงจะต้องมี
การศึกษาและท าความเข้าใจกันใหม่มากข้ึน แต่เนื่องจากเป็นการพูดคุยที่ต่อเนื่องจึงไม่น่าจะมีผลกระทบมาก
นักในห้วงปีนี้จะพยายามพูดคุยให้มีการยุติความรุนแรงให้ได้ จากการร่วมกันได้ในเดือนรอมฎอนถือเป็นก้าว
ส าคัญที่จะมีการไว้วางใจกันมากขึ้น คาดว่าน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในปีนี้  นอกจากนี้ คณะพูดคุยได้น า
ความต้องการและข้อคิดเห็นจากประชาชนไปร่วมพูดคุย โดยเรื่องการลดความรุนแรงเป็นสิ่งส าคัญมากท่ี
ประชาชนมีความเห็นตรงกัน ซึ่งจะก าหนดให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และขอความร่วมมือจากประชาชน
และสื่อมวลชนทุกแขนงช่วยผลักดันให้การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าต่อไป เพื่อน าสันติสุข
กลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ การพูดคุยเพ่ือสันติสุขระหว่างกลุ่ม BRN กับคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -1 เมษายน ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้ง 2 ฝ่าย ได้บรรลุ
ข้อตกลงที่ส าคัญคือ ตกลงร่วมกันที่จะยุติความรุนแรงตลอดช่วงเดือนรอมฎอน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 
เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป้าหมายของข้อตกลงดังกล่าวคือเพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่สงบสุข
ส าหรับประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งตลอดห้วงเดือนรอมฎอนท่ีผ่านมา พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนจากกลุ่มกระบวนการ ส่งผลให้ประชาชนสามารถประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน
ได้อย่างราบรื่น เป็นเดือนรอมฎอนอันประเสริฐอย่างแท้จริง 

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

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา/รายงาน 
 

 
 
 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
ครั้งที่ 18 วันที่ 11 พฤษภาคม 256๕ 

 

จังหวัดตราด   
เรื่อง ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดเสียงเรียกนก จังหวัดตราด 



๑๑ 
 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  เวลา 20.00 น. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับอ าเภอเมืองตราด 
และนายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี มีประชาชนแจ้งเหตุ
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดเสียงเรียกนกจากอาคารบ้านนก ณ ซอยศักดิ์ประเสริฐ ต าบลวังกระแจะ 
อ าเภอเมืองตราด โดยได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เนื่องจากอาคารบ้านนกดังกล่าว  
ได้มีการเปิดเสียงเรียกนกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โดยนายกเทศมนตรีเมืองตราด  
ให้ข้อมูลว่ารับทราบปัญหา เมื่อที ่1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างติดต่อประสานเจ้าของบ้านนก
ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก าหนดเวลาเปิดเสียงเรียกนกได้ถึงแค่เวลา 19.00 น อันเป็นเวลา  
ที่ประชาชนยอมรับได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยรับปากว่าจะสามารถยุติปัญหาได้ภายใน 1 - 2 วันนี้ 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสงขลา   
เรื่อง ร้องเรียนมีการขุดตักถนนลูกรังและน าเสาคอนกรีตมาปักกั้นบนเส้นทางเข้า - ออก จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   



๑๒ 
 

 วั นที่ 3 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รับหนังสือจากตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 5 ต าบลวัดขนุน  
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วม 20 คน น าโดย นางสาวกรกนก เซ่งฉิ้ว และนางอัมรา สุวรรณวงค์  
ขอให้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กรณีมีการขุดตักถนนลูกรังและน าเสาคอนกรีต  
มาปักกั้นบนเส้นทางเข้า - ออก ซอยบ่อปริง 2 หมู่ที่ 5 ต าบลวัดขนุน ท าให้ประชาชน ประมาณ 15 ครัวเรือน 
ได้รับความเดือดร้อน  ส าหรับถนนลูกรังเส้นทางดังกล่าว ทราบว่าอ าเภอสิงหนครได้จัดสรรงบประมาณ  
มาให้ด าเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปี 2560 โดยประชาชนใช้งานมาตลอดจน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2565 ได้มีการขุดตักถนนลูกรังและน าเสาคอนกรีตมาปักกั้นถนนลูกรังข้างต้น ซึ่งทางกลุ่มตัวแทนประชาชน
เห็นว่าเป็นการกระท าท่ีเข้าข่ายลักษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดภูเก็ต   
เรื่อง ขอทราบความคืบหน้า/ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน/  

ที่อยู่อาศัยของชุมชนสระต้นโพธิ์ จังหวัดภูเก็ต 
................................................................... 



๑๓ 
 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.45 น.  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดภูเก็ต  ได้รับแจ้งจากประชาชน
ชุมชนสระต้นโพธิ์ ประมาณ 50 คน จะเข้ามาปักหลักชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพ่ือขอทราบ  
ความคืบหน้า/ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน/ที่อยู่อาศัยของชุมชนสระต้นโพธิ์ซึ่งยังไม่ได้รับ  
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ข้อยุติเป็นที่พอใจ โดยจะอยู่พักค้างคืนและจะขอยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 10.00 น 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เก่ียวได้ร่วมกันเจรจาและชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้ง  
แจ้งมติท่ีประชุมของคณะท างานแก้ไขปัญหาชุมชนสระต้นโพธิ์ให้กับแกนน าของชุมชนสระต้นโพธิ์ได้รับทราบ
เพ่ือหาทางยุติในประเด็นการร้องเรียนร้องทุกข์  

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายปฤษฎี ไชยภักดี 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสงขลา   
เรื่อง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   



๑๔ 
 

 วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีต ารวจภูธรเมืองสงขลา  
นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าส านักงาน  
จังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เข้าประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองสงขลา เพ่ือรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญของ สถานีต ารวจภูธรเมืองสงขลา และข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อกังวลที่ประชาชนสะท้อน
ผ่านมายังกรรมการ อาทิ การจราจรช่วงรับวันเปิดเทอม การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น  ส าหรับการประชุม
ดังกล่าว ถือเป็นการร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองสงขลา กับข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชน
ในพ้ืนที่ ตลอดจนการด าเนินการโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ยกระดับการให้บริการ  
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้น าข้อมูลข้างต้นมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ดี  
และประกอบการพิจารณาด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและบริการแก่พ่ีน้องประชาชนต่อไป 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม  
การบริหารงานต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองสงขลา กับข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนในพื้นท่ี 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จังหวัดยะลา   
เรื่อง ขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและการมีงานท า จังหวัดยะลา 

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

1. ความเป็นมา   



๑๕ 
 

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดยะลา   
ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา 91 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 
ผู้แทนนายอ าเภอเมืองยะลา นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่หาหนทาง
คลี่คลายปัญหา กรณีราษฎรรายหนึ่งขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและการมีงานท า 

2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ ทราบว่าผู้ร้อง ได้อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านของญาติโดยใช้ผ้าใบพลาสติกปิดครอบไว้ 
และนอนบนแคร่ ผู้ร้องมีภาระต้องเลี้ยงดูบิดาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และบุตรจ านวน 3 คน และไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
 1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จะเสนอขอรับความช่วยเหลือ  
เป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง จ านวน 3,000 บาท 
 2.  อ าเภอเมืองยะลา จะด าเนินการเสนอรายชื่อให้กับสภาสันติสุขต าบลท่าสาป เพ่ือพิจารณา  
ให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 20,000 บาท 
 3. ในส่วนของการประกอบอาชีพ ผู้ร้องได้ไปสมัครเป็นนักการภารโรงโรงเรียนประทีปวิทยา ต.ลิดล  
อ.เมืองยะลา เรียบร้อยแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายศุภวัฒน์ พันธุ์พณาสกุล 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดยะลา 

 
 

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

 
 


