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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากราคา
พลังงาน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง มาตรการ
เร่งด่วนเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก วิกฤติราคาพลังงานที่ยื ดเยื้อ ราคา
ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา กระทบไปถึง
ห่วงโซ่อุปทานสินค้าอ่ืน ๆ ของโลกขาดแคลน เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป เงินเฟ้อสูงถึง 8% ในรอบหลายสิบปี       
ทําให้ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น สินค้าราคาแพง ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทาง
แก้ปัญหานี้เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากต้นทุนค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 
 

     ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชนและภาค
ธุรกิจเร่งด่วน ทั้งมาตรการใหม่และขยายมาตรการเดิม อาทิ 

1. ขยายมาตรการช่วยเหลือเดิม ออกไป 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.65 
 ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ( LPG) เดือนละ 15 บาท/ถัง

เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคแบกรับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ตามราคาตลาดโลก 

    ทั้งนี้จะมีการปรับขึ้นเป็นขั้นบันได้ครั้งละ 1 บาท/กิโลกรัม 
ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 65 โดยวันที่ 1 ก.ค. 65 นี้ จะปรับราคามา
อยู่ที่ 378 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม ส่วนเดือน ส.ค. ก็จะขึ้น
ราคาอีก 15 บาท เป็น 393 บาท และเดือน ก.ย. ก็จะปรับ
ราคาข้ึนเป็น 408 บาท ซึ่งราคาในตลาดโลกอยู่ที่ราว 460 
บาท/ถัง และในประเทศเพ่ือนบ้านบางประเทศราคาสูงถึง 
500 บาท/ถัง อย่างไรก็ตามหากราคาก๊าซหุงต้มในตลาดโลก
ลดลง ก็อาจมีการพิจารณาปรับลดตามราคาตลาด 

 ขยายระยะเวลาส่วนลดก๊าซ LPG แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ    
แห่งรัฐ 3.6 ล้านคน ไม่เกิน 100 บาท/ คน/ 3 เดือน (จากเดิม    
45 บาท/คน/3 เดือน) 
ส าหรับ มาตรการ ดังกล่าวนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สามารถซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ ผ่าน
เครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC) 

 ส่วนลดก๊าซ LPG  สําหรับหาบเร่เผงลอย ที่ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 100 บาท/เดือน    

ประเด็นหลัก    
ทุกสื่อขยายผล 
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 ตรึงราคาก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกกรัม สําหรับแท็กซี่
ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ซื้อในราคา 13.62 บาท /
กิโลกรัม  วงเงินไม่เกิน 10 ,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 
เดือน 

 ตรึงราคาน้ํามันดีเซล กรณีท่ีราคาเกิน 35  บาท/ลิตร โดยรัฐ
อุดหนุนส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ  50 
ส าหรับข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 65 กองทุนอุดหนุนดีเซลอยู่
ที่ 11.25 บาทต่อลิตร จากราคาจริงที่ไม่มีการอุดหนุนจะไป
อยู่ที่ 46.16 บาทต่อลิตรและจะยังอุดหนุนดีเซลไม่ให้เกิน 
35 บาท/ลิตรต่ออีก 3 เดือน  

2. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว
ปรับตัวเพิ่มข้ึน   
ก าหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ของกลุ่มน้ ามันดีเซลหมุน
เร็ว B 7 น้ ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ B20  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  5 รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ ามันคงค่า
การตลาดน้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 
บาท/ลิตร 

3. มาตรการขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ ามันและโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติน าส่งก าไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่นน้ ามัน
ดีเซลและเบนซินเข้ากองทุนน้ ามันในช่วงวิกฤติน้ ามันแพง  
โดยเงินในส่วนของน้ ามันดีเซล น าไปบริหารราคาขายปลีกให้
ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร เงินในส่วนของน้ ามันเบนซิน น าไปลด
ราคาขายปลีก 1 บาท/ลิตร กระทรวงพลังงานรายงานว่า ก าลัง 
อยู่ระหว่างการหารือกับกลุ่มโรงกลั่นถึงแนวทางในการ
ด าเนินกา รส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงต่อไป รวมทั้งขอ
ความร่วมมือ ปตท. น าส่งก าไรส่วนหนึ่งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
เข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งคาดว่าจัดเก็บได้ 500 - 1,000 
ล้านบาท/เดือน 

4. มาตรการประหยัดพลังงาน 
 ภาคประชาชน  อาทิ มาตรการ  “ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน” ปิดไฟ

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ ตั้งอุณหภูมิ เรื่องปรับอากาศ 26 
องศาเซลเซียส     

 ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม อาทิ การเปิด-ปิด 
เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ขอความร่วมมือให้ปิดป้ายโฆษณา
หลัง 22.00 น. เป็นต้น  

 ภาคขนส่ง อาทิ การส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะแทน
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ยานพาหนะส่วนบุคคล รณรงค์ขับรถไม่เกิน 90 กม./ชม.   
ลดการเดินทางโดยการใช้แอปสั่งอาหารหรือรับส่งของ       
หรือการใช้ การประชุมออนไลน์แทนการเดินทางด้วยตนเอง    

 หน่วยงานราชการ อาทิ – ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง
ลงร้อยละ 20 และ กําหนดให้ลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 
เป็นตัวชี้วัดของส่วนราชการ - ผลักดันกลไก ESCO 

 

   แนวทางการสื่อสาร 
1. ขยายผลมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานในแต่

ละกลุ่ม โดยยกตัวอย่างผู้ได้ประโยชน์ในแต่ละมาตรการให้ชัด 
(อาจเปรียบเทียบว่าหากไม่ช่วยตอนนี้ราคาจะไปเท่าไหร่ 
เกิดผลกระทบอย่างไร?) 

2. ทําความเข้าใจกลไกราคาพลังงานในระดับโลก มีผลต่อราคา
พลังงานในประเทศไทย 

3. แต่ละพ้ืนที่กําหนดแนวทางรณรงค์ประหยัดพลังงานในพ้ืนที่
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้พลังงานตามความ
เหมาะสม 

2. มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจหลังโควิด-19 

ครม. มีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยายเพิ่มอีก 
1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ฯ เสนอ และขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยว
ด้วยกันไปสิ้นสุดเดือน ต.ค.  65 จากเดิมท่ีต้องสิ้นสุดในเดือน พ.ค. 
สําหรับ มาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยจะเน้นให้เกิดการท่องเที่ยว
ไปยังเมืองรองให้มากขึ้น 
 

สิทธิประโยชน์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4” 
สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าท่ีพัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง
หรือต่อคืน (สูงสุด 10 ห้อง หรือ คืน ) 
 

สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลด
ค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชําระเพียง 
60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับ
คูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.) 
  

สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ
ผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กําหนด) จํากัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง 
ตามจํานวนห้องท่ีเข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถ
ลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว 

 รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน  
แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยัง

ประเด็นหลัก    
ทุกสื่อขยายผล 
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จังหวัดปลายทางท่ัวไป 
 รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท          

ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ 
ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี , สงขลา, เชียงใหม่ และ
เชียงราย 

 

เปิดไทม์ไลน์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  
 เริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 27 มิ.ย.65 
 จองท่ีพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 
 เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.65 (เปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋ว

เครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 
ก.ค.65) 

 เปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายในวันที่ 23 ต.ค.65 
 เดินทางวันสุดท้ายในวันที่ 31 ต.ค.65 
 เปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย วันที่ 5 พ .ย.

65 
 
 
 

ผู้ใช้สิทธิ์เดิม 
     ทั้งนี้ประชาชนที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิผ่าน www.เราเที่ยว
ด้วยกัน.com  อยู่แล้วเดิมและเคยใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” 
ทุกคนจะต้องเข้าไปยอมรับและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลใหม่อีกครั้งผ่าน     
“เราเที่ยวด้วยกัน ” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ใหม่ เพื่อยืนยันตัวตน
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( PDPA) จากนั้นจึงจะสามารถ
เริ่มจองใช้สิทธิได้ต่อเนื่องต่อไปได้ โดยเมื่อรวมกันแล้วใช้สิทธิได้สูงสุด
ไม่เกิน10 สิทธิต่อคน 
 

ผู้ใช้สิทธิ์ใหม่ 
     ส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน ” 
ถ้าจะใช้สิทธิต้องเริ่มจากการลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 
ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.65 จากนั้นจึงจะสามารถ
ใช้สิทธิผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 
 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
ระยะเวลา 15 ก.ค. – 31 ธ.ค. 65  

 สําหรับให้หน่วยงานจัดงานสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 
โดย หักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือ
รายจ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าตั๋ว
เครื่องบิน เป็นต้น หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
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2 เท่าของรายจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 
 สําหรับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ให้หัก

รายจ่ายเป็นจํานวน 1.5 เท่าของรายจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 
 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า
ภายในประเทศ  

 หักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงาน     
ออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในประเทศ 
เป็นจํานวน 2 เท่าของรายจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 

แนวทางการสื่อสาร 
1. ทําความเข้าใจเรื่องการใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน      

สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ โดยเน้นให้เกิดการท่องเที่ยว
ในเมืองรอง 

2. นําเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละจังหวัด แล้วนํามา
เชื่อมโยงกับมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน  

3. ขยายผลมาตรการภาษีเพ่ือจัดอบรม และงานแสดงสินค้า      
ในประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนําเสนอแคมเปญ       
เพ่ือดึงดูดการจัดกิจกรรม และเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ 

 
ประเด็นอ่ืนๆ และมติครม. 
1. ทําความเข้าใจมาตรการผ่อนคลายมติ ศบค. (17 มิ.ย.65) 
2. สื่อสาร 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ประจําปี 2565 
3. ยกเว้นภาษีนักแสดงต่างชาติดึงดูดถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทย 
4. อนุมัติงบฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานจากสาธารณภัย 23 จังหวัด 
5. เปลี่ยนแปลงวัคซีน Astrazeneca เป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูป LAAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๓ ประเด็น  
 

ประเด็นที่ 1 ทหารพรานหญิง จชต. ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งแกร่ง แต่ไม่ทิ้งบทบาทสตรีเชื่อมโยงความใกล้ชิด
ชุมชน 
 

ทหารพรานหญิงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสตรีที่มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ที่นอกจากท าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบในพ้ืนที่แล้ว ยังเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่ได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน... 

การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภาครัฐและสังคมยังคงมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือคืนความสงบสุขให้สู่พ่ีน้องประชาชน สตรีถือเป็นกลุ่มส าคัญที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จชต. ดังจะเห็นได้จากกลุ่มสตรีทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
ที่ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ที่เข้าไปสนับสนุนให้ความรู้และอุปกรณ์แก่กลุ่มสตรีโกธาร่าใน ต.ท่าธง           
อ.รามัน ซึ่งท าขนมจ าหน่ายตามร้านในชุมชนได้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษ         
ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ด้านประสานการมีส่วนร่วม ได้ลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียน          
พร้อมระบุว่า ทหารพรานหญิงเป็นแขนขาส าคัญของภาครัฐ ที่มาสร้างสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งนอกจากเขาดูแลเรื่อง
ของความสงบเรียบร้อยแล้ว เขายังท างานในการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีในพื้นที่ ที่จะสามารถเชื่อมความรู้สึก
และความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้ดีมากขึ้น  

"รัฐบาลส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงจะทั้งแม่ เป็นคนที่ดูแลสังคม เป็นคนที่แก้ไขปัญหา         
ทุกอย่าง ดังนั้นวันนี้รัฐบาลมีนโยบายหลายเรื่อง  ที่จะผลักดันให้ผู้หญิงมีส่วนในการสร้างสันติสุข  และท างาน
ด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้".. 

ขณะที่ นางสาวรูวัยดา เด็นหะ เลขาฯกลุ่มสตรีโกธาร่า ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา กล่าวว่า เกิดจากการ
รวมกลุ่มของสตรีภายในชุมชนตั้งแต่ปี 2558 รวมระยะเวลากว่า 8 ปี มีสมาชิกจ านวน 15 คน ท าขนม          
เบเกอรี่ ขนมไทย ส่งจ าหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงและนอกพ้ืนที่ จนปัจจุบันเป็นที่รู้จักของ
หน่วยงานราชการ โดยมีหมวดทหารพรานหญิง กรมทหารพรานที่ 41 เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนอุปกรณ์
ที่ใช้ในการท าขนมเพ่ิมเติม ท าให้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เฉลี่ยวันละ 400 – 500 บาท/วัน.. 



๘ 
 

สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ คือการที่ประชาชนจะต้องกินดีอยู่ได้ และนี่คือตัวอย่างที่ส าคัญของการขับเคลื่อน
พลังสันติสุขในพื้นที่ จชต.เชื่อมั่นว่าศักยภาพของผู้หญิงกับการขับเคลื่อนสันติสุขและการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้จะเกิดขึ้นได้คือการได้ผลักดันให้สตรีเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง. 

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

อัมรัน แมหะ สวท.ยะลา /รายงาน 
 
 
 
 
ประเด็นที่ ๒ U2T Narathiwat Shop ต่อยอดและตอบโจทย์ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต าบล 
 

 ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ตําบล  “U2T Narathiwat Shop” ถือเป็นพื้นท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตําบล           
ท่ีสามารถต่อยอดและตอบโจทย์พื้นท่ีตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                        
ในการเพิ่มศักยภาพตําบล สินค้าจากโครงการ U2T ได้ขยายตลาดมากขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนาสินค้าตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รองศาสตราจารย์  ดร .รสสุคนธ์   แสงมณี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ข้อมูลว่า 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศลงพื้นท่ีตําบล 
พัฒนาศักยภาพตําบล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยใช้การดําเนินงานของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือท่ีคุ้นชินกัน
ในชื่อ โครงการ U2T 

ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดําเนินงานโครงการ  U2T มหาวิทยาลัยสู่ตําบลกับ ๑๕ ตําบล
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถือเป็นความท้ายทาย จะต้องเข้าพื้นที่นํางานวิจัย นวัตกรรม กิจกรรมโครงการ เข้าไป
พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ ตอบโจทย์ปัญหาในพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ      
อย่างแท้จริง การสร้างเครือข่าย  ๑๕ ตําบล  กับความมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการร่วมมือร่วมทํา โดยมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์เริ่มลงพื้นท่ี ต้ังคําถามหาปัญหา ศึกษาวิถีตําบลท่ีมีอยู่เดิม ประเมินกิจกรรมในพื้นที่ก่อนการ
ดําเนินงาน  เพื่อที่ จะเข้าสู่กระบวนการในการนํางานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ท่ีมี ยกระดับเศรษฐกิจ          
ในรูปแบบการบริการวิชาการ  ตลอดระยะเวลา  ๑๑ เดือนของการลงพื้นท่ี  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  เกิดการ
สร้างอาชีพทางเลือกรากฐานชีวิตประชาชนในตําบลมีความแข็งแกร่ง  สู่รากแก้วของประเทศอ ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนโครงการ U2T ยังทําให้เกิดอาชีพใหม่ เกิดการจ้างงานในตําบล บัณฑิตใหม่ได้กลับถิ่นฐานนําองค์ความรู้
มาพัฒนาบ้านเกิด ประชาชนสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองได้ 

จากความสําเร็จท่ีเกิดขึ้น  ได้มีการต่อยอดจัดต้ังศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ตําบล U2T Narathiwat Shop 
เพื่อเปิดพื้นที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ตําบล ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ในการเพิ่มศักยภาพตําบล ซึ่งสินค้าจากโครงการ U2T ได้ขยายตลาดมากขึ้น ทําให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนา
สินค้าตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค และเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่การเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและยกระดับเศรษฐกิจตําบลได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ตําบล  U2T Narathiwat Shop ต้ังอยู่ท่ีอาคารสนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ อําเภอเมืองนราธิวาส เปิดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าผ้าทอ ผ้าขาวม้า งานสาน



๙ 
 

กระจูด เป็นต้น (จัดส่งฟรีท่ัวประเทศ) และยังมีสินค้าให้เลือกอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ท่ีศูนย์ฯ 
หรือทางแฟนบุ๊กแฟนเพจ U2T Narathiwat Shop หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐๙๑-๐๔๖๖๑๒๕ 

########################### 
ปพิชญานันท์  เทพรักษ์  สวท.นราธิวาส รายงาน 

 
 
ประเด็นที่ 3 สงขลา-หมู่บ้าน “ทานตะวัน” หมู่บ้านน าร่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
 

                   เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนหมู่บ้าน “ทานตะวัน” เป็นหมู่บ้านน า
ร่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ก าจัดขยะตั้งต้นทาง เปลี่ยนเศษขยะเป็นผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ประโยชน์            
ในครัวเรือน  

ปัญหาขยะ ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ที่ยากต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะขยะในชุมชน 
ซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละวัน ผู้คนต่างทิ้งสิ่งของที่ตนเองไม่ต้องการ จนขยะมีปริมาณมากข้ึน กลายเป็นปัญหาขยะ
ล้นเมืองในที่สุด  ทุกๆ วัน เทศบาลเมืองคอหงส์จะต้องจัดการขยะในชุมชนกว่า 55 ตัน คิดรวมเป็นรายปี
ประมาณ 20,075 ตันต่อปี ซ้ ายังต้องแบกรับขยะจากนอกพ้ืนที่ ที่มีการลักลอบทิ้งในจุดอับสายตาอีกด้วย         
ยังไม่นับรวมขยะอีกจ านวนมากที่เกิดขึ้นจากการจัดงานประจ าปี ท าให้เทศบาลเมืองคอหงส์ ต้องใช้งบประมาณ
ในการจัดการขยะ ปีละไม่ต่ ากว่า 20 ล้านบาท 

   จากการศึกษาพบว่า ขยะมูลฝอยจากชุมชนในประเทศไทย เมื่อน ามาแยกประเภทแล้วนั้น พบว่าที่
เป็นขยะอินทรีย์ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ มีมากถึง 50% ขยะรีไซเคิล 30% ที่เหลือเป็นขยะที่ต้องทิ้งจริงๆ         
มีเพียงแค่ 20% เท่านั้น ดังนั้นหากเทศบาลเมืองคอหงส์สามารถลดจ านวนขยะให้เหลือเพียงขยะที่ต้องทิ้งจริงๆ 
ได้ ก็จะส่งผลให้งบประมาณส าหรับการจัดการขยะก็จะใช้เพียง 4 ล้านบาทต่อปี นั่นหมายความว่าจะมีเงินที่จะ
น ามารพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ อีกถึงปีละ 16 ล้านบาทเลยทีเดียว 
  จึงเป็นเหตุผล ที่เทศบาลเมืองคอหงส์ไม่รอช้าเดินหน้าส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้
ด าเนินการคัดเลือกและสนับสนุนให้หมู่บ้าน “ทานตะวัน” เป็นหมู่บ้านน าร่องการจัดการขยะ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ และยังได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
เข้ามาเสริมองค์ความรู้ และสอนการท าถังขยะอินทรีย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถย่อยสลายเศษอาหารให้
กลายเป็นปุ๋ยดิน ปุ๋ยน้ าบ ารุงต้นไม้ และผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เช่น น้ ายาขัดพ้ืน ขัดห้องน้ า         
คราบฝังแน่นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อทดลองแล้ว ปรากฏว่าให้ผลดี ที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ผ่านช่องทางต่างๆ          
ของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สมาชิกของหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ เพื่อบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านให้ได้ 100 % 
   ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ตั้งเป้าหมายในอนาคต ว่าจะสามารถลดขยะมูลฝอยได้ตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน สู่ชุมชน ซึ่งขยะที่จะถูกน าไปท้ิงฝังกลบจะต้องเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์จริงๆ เท่านั้น ที่ส าคัญเงิน
งบประมาณท่ีสูญเสียไปกับการก าจัดขยะที่จะได้คืนมาจ านวนหลายล้านบาท  จะถูกน าไปปรับใช้สร้าง
ประโยชน์ด้านอื่นๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
 

****************************** 
อดุลเดช มาเส็ม ถ่ายภาพ ฟารีด้า รอดกุบ ทีมข่าว NBT ภาคใต้  
รายงานจากจังหวัดสงขลา CG. ภาพ-ข่าว/ อดุลเดช-ฟารีด้า สทท.สงขลา 

 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
วันที่ 22 มิถุนายน  256๕ 

 

จังหวัดสงขลา   
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการตลาด จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด
สงขลา (หลังเก่า) อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนแม่ค้าหน้าตลาดสวนตูล  
น าโดย นางบุศกร สวัสดีทวี กับพวก รวม 8 คน มายื่นหนังสือขอความความอนุเคราะห์จ าหน่ายสินค้าหน้า
ก าแพงตลาดสวนตูล ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 

 ส าหรับกรณีดังกล่าวกลุ่มแม่ค้า จ านวน 57 ราย เป็นกลุ่มที่จ าหน่ายสินค้าบริเวณหน้าก าแพงตลาด
สวนตูล ได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการตลาด โดยทางกลุ่มต้องเคลื่อนย้ายไปจ าหน่ายด้านในตลาด 
เนื่องจากต้องคืนพ้ืนที่ข้างต้นให้กรมทางหลวง ซึ่งก่อนหน้าทางกลุ่มได้เข้าไปจ าหน่ายสินค้าด้านในแล้ว  
และประสบกับภาวะขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีท าเลที่ไม่เหมาะสม ขาดการจัดระเบียบ  
ที่ถูกสุขลักษณะ แม้ทางกลุ่มจะมีการจ่ายเงิน อาทิ ค่าแผง ค่าท าสัญญา เงินบ ารุง เป็นต้น ไปแล้วก็ตาม 

 ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบ และชี้แจง
ท าความเข้าใจ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ร้องเรียนน้ าประปาไม่สามารถใช้งานได้ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายส ารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน 
กรณีน้ าประปาในพื้นที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ไม่สามารถใช้งานได้นั้น โดยมีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะ
เกษ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทน
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ สามารถผลิตน้ าประปา ได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยเป็นผลิต            
ณ สถานีผลิตน้ าวิทยาลัยเกษตร 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และสถานีผลิตน้ าหนองแสง 1000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง          
โดยมีผู้ใช้น้ าประปาในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ประมาณ 20,000 ครัวเรือน 
แต่ปรากฏว่ามีอัตราความต้องการการใช้น้ าประปาประมาณ 1300  – 1400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท าให้อัตราการ
ผลิตน้ าเข้าในระบบไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งในห้วงที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนักท าให้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จนไม่สามารถน าน้ าดิบเข้าสู่ระบบการผลิตได้ ท าให้ในห้วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาในพื้นที่               
บ้านโนนเจริญ ต าซ า ต าบลโพนข่า ต าบลโพนค้อ น้ าประปาไม่สามารถใช้งานได้ 

2. ผลการด าเนินงาน 

สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุมได้ดังนี้ 
 1. ในพื้นที่บ้านโนนเจริญ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น จะด าเนินการติดตั้งเคร่ืองปั๊มน้ าเพื่อผลักดันน้ า  
เข้าสู่ระบบ โดยจะด าเนินการในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  
จะประสานการด าเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษต่อไป และแผนการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว โดยจะด าเนินการของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อเชื่อมต่อท่อประปาจากต าบลหนองครก                
โดยมีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร 
 2. ในพื้นที่ต าบลโพนข่า และต าบลโพนค้อ โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ คาดว่ามีจุดแตกรั่ว
และท่อน้ าประปาช ารุด แต่ยังไม่ทราบจุดที่แน่ชัด ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจะด าเนินการผลักดันน้ าต้นทางให้
เข้าสู่ระบบ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุเคราะห์ระบบประปาท้องถิ่น และน าระบบน้ าบาดาลมา
ส ารองใช้ชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะ
เกษ ได้รับงบประมาณในการสร้างระบบผลิตและสถานีจ่ายน้ า อัตราการผลิต 1 ,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง          
โดยปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 20 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566 
และหากด าเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าแล้วจะท าให้ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ในระยะยาวต่อไป 
 3. การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น จะมีรถบรรทุกน้ าของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนค้อ สนับสนุน  
รถน้ าในการแจกจ่ายน้ าให้กับประชาชนในทุกวัน โดยจะจัดตารางการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ



๑๒ 
 

อย่างทั่วถึง และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษจะสนับสนุนในเร่ืองของ  
พลขับ อีกทั้ง การประปาจะเร่งหารถบรรทุกน้ ามาเพิ่มเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา   
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้ค าแนะน าผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  

ที่มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 21 .00 - 23.00 น. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับ  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามและให้ค าแนะน า
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านในพื้นที่
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านมีน้ ามีปลา , บ้านเบญฯ , ดีกรี , สวนอาหารน้องเล็ก และ
ร้านวันใหม่ 

2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลจากผู้ดูแลสถานที่ พบว่าร้านส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยสรุปได้ดังนี้ 
 1. มีการจัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไว้บริเวณทางเข้าของร้าน 
พนักงานในร้านทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามที่ทางราชการก าหนด มีการสุ่มตรวจ  atk พนักงานในร้าน
เป็นประจ า ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบได้เน้นย้ าให้มีการท าความสะอาดห้องน้ าพ้ืนที่ส่วนกลาง และจุดที่มีการสัมผัส
ร่วมบ่อย ๆ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคอีกทางหนึ่งด้วย 
 2. ร้านส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลว่าต้องได้รับการตรวจประเมินร้านตามมาตรฐานที่ทางราชการ
ก าหนด และยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับการตรวจประเมิน จึงได้ให้ค าแนะน าข้ันตอน/วิธีการขอเข้ารับการตรวจ
ประเมินและแจ้งช่องทางการติดต่อให้ทราบแล้ว พร้อมทั้งขอให้ติดตามเรื่องเพ่ือให้ได้รับการตรวจประเมิน  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
 3. จากการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการให้ค าแนะน าบริเวณร้านดีกรี พบว่า ร้านได้มีการปรับปรุงโดยการ
เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะมากขึ้นกว่าเดิม และขณะตรวจสอบมีผู้ใช้บริการไม่มาก ท าให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่แออัด ทั้งนี้ ได้ก าชับให้หมั่นดูแลจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการให้มีการเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดอยู่เสมอ 
 4. จากนั้นได้ลงพ้ืนที่ร้าน Relax ซึ่งได้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พบว่าปัจจุบันยังคงปิดให้บริการ
ตามค าสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายวรา เขินปฏิยุทธ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 



๑๓ 
 

 
 
 
 

 
จังหวัดเลย   

เรื่อง ปัญหากลิ่นจากกระบวนการแปรรูปยางพารา จังหวัดเลย 
................................................................... 

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย ภายใต้การอ านวยการของนายชัยธวัช เนียมศิริ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์  จีนอ่ า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายณฐพงษ์ วงศ์สง่า หัวหน้า
ส านักงานจังหวัดเลย ได้จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นจากกระบวนการแปรรูปยางพารา
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย  โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการ
ประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย อุตสาหกรรมจังหวัดเลย  ผู้แทนจาก
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย 
ปลัดอ าเภอนาด้วง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
 1. กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งผลการลงพ้ืนที่ตรวจสอบการประกอบกิจการ ของบริษัท ศรีตรัง  
แอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขาเลยและบริษัท เซรีโค รับเบอร์ (ประเทศไทย) พบว่า โรงงานทั้ง 2 แห่ง 
มีค่าความเข้มกลิ่นไม่เป็นไป ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง 
 2. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้มีค าสั่งให้โรงงานทั้ง ๒ แห่ง แก้ไขปรับปรุงโรงงาน  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน (ครบก าหนด  15 กรกฎาคม 2565 ) แล้วแจ้งผลการด าเนินการ  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยทราบ เพื่อจะได้รายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ ให้มาเก็บตัวอย่างอากาศ
เพ่ือตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นอีกครั้งหลังจากท่ีมีการปรับปรุงโรงงาน 
 3. ให้อ าเภอนาด้วงและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด ร่วมกันลงพ้ืนที่ประเมิน และรับฟัง  
ความคิดเห็นของชาวบ้านว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรในช่วงนี้ พร้อมทั้งสรุป และรายงานให้จังหวัดเลยทราบ 
 4. ให้โรงงานฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานภายในโรงงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส าหรับ
ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงานฯ รัศมี 1 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ  
โรงงานฯ รัศมี 2 - 5 กิโลเมตร 2 ปี/ครั้ง โดยหน่วยตรวจจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 ว่าที่ร้อยตรี เกริก กมลานนท์ 



๑๔ 
 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดเลย 

 
 
 
 

จังหวัดสงขลา   
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการรุกล้ าคลองสาธารณะ จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 10 มิถุนายน 256 5 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลต าบลคลองแงะ ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมส่วนราชการที่เก่ียว ข้อง ประกอบด้วย ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา 
ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา อ าเภอสะเดา และเทศบาลต าบลคลองแงะ ลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการรุกล้ า
คลองสาธารณะ 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีการกล่าวอ้างว่ามีการถมคลองสาธารณะ จากสภาพจะเป็นการก่อสร้างก าแพงป้องกัน
ตลิ่งพัง เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ แต่มีร่องรอยการปลูกต้นไม้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เทศบาล  
ต าบลคลองแงะด าเนินการส ารวจเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ 
 2.  กรณีก่ิงไม้รุกล้ าเข้ามาในที่ดินของผู้ร้อง เทศบาลต าบลคลองแงะจะด าเนินการตัดแต่งก่ิงไม้  
และหากมีค่าใช้จ่าย ผู้ร้องยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายข้างต้น 

 3. คู่กรณีพอใจในข้อตกลงข้างต้นและขอยุติเรื่อง พร้อมทั้งขอขอบคุณศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
และหน่วยงานที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 

 
 

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