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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 10  – 16 สิงหาคม 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพ          
การบริหารจัดการน้ า        
ผ่าน 5 กระทรวง รับน้ าหลาก 
น้ าแล้งปี 65/66 
 

         จากสถานการณ์ฝนตก หนักในช่วงนี้และมีแนวโน้มเผชิญฝนตก
หนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนมู่หลาน  อาจส่งผลกระทบ         
ใน หลายพื้นท่ี นายกฯ ได้สั่งการให้ ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ 
เตรียมพร้อมรับมือเพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที  
         นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติ งบกลางวงเงิน 4,019.80 ล้านบาท          
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ าเพ่ือฤดูแล้ง          
ปี 2565/2566 จ านวน 1,361 รายการ โดยพื้นที่เป้าหมายใน
โครงการ คือ พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย/ ภัยแล้งตามที่ สทนช. และ
หน่วยงาน           ที่เก่ียวข้องเสนอ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้งโดยเร่งด่วน ตามท่ีหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดเสนอผ่าน
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด ใน 5 กลุ่มประเภทโครงการ
ได้แก่  

1. การซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ เช่น ซ่อมแซม/
ปรับปรุงพนังก้ันน้ า คันก้ันน้ า ประตูระบายน้ า คลองส่ง/ระบายน้ า 
อาคารบังคับน้ า สถานีโทรมาตร เป็นต้น  

2. การปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ า และก าจัดผักตบชวา 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การระบายน้ าและการ
จัดการพ้ืนที่น้ าท่วม/พ้ืนที่ชะลอน้ า  

3. การขุดลอกคูคลอง เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า  
4. การเตรียมความพร้อมวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือ          

เช่น ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าเครื่องมือเครื่องจักร ยานพาหนะขนย้าย  
5. การเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนเพ่ือเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง   

เป็นการจัดหาแหล่งน้ ารองรับน้ าส่วนเกินในช่วงฤดูฝนส ารองไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้งถัดไป เช่นสระ /อ่างเก็บน้ า ระบบกระจายน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน 
ขุดเจาะบาดาล ปฏิบัติการฝนหลวง เป็นต้น 

โดยมอบหมายให้กับ 5 กระทรวง 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกและหน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา จ านวน 32 รายการ วงเงิน 23.31 ล้านบาท 
 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          

โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) จ านวน 
2 รายการ วงเงิน 76.45 ล้านบาท 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร จ านวน 411 รายการ วงเงิน 1,190.43 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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ล้านบาท 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม

ทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 139 รายการ 
วงเงิน 432.91 ล้านบาท 

 กระทรวงมหาดไทย โดยเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล เทศบาล
นคร จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล รวม 777 รายการ วงเงิน 2,296.70 ล้านบาท 
ขณะที่กองอ านวยการน้ าแห่งชาติ  เตือนเฝ้า ระวังแม่น้ าป่าสัก

และน้ าทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา จากสถานการณ์ฝนตกหนัก
หลายพื้นท่ี พบว่าในพื้นที่ลุ่มน้ าป่าสัก มีปริมาณน้ าเพ่ิมข้ึน  จนล้นตลิ่ง       
ในอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยระดับน้ ายังคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ าจะลดลงต่ ากว่าระดับตลิ่ง         
ในวันที่ 12 ส.ค. 65  ทั้งนี้ มวลน้ าดังกล่าว จะไหลมายังลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ าสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานได้บริหาร
จัดการน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยา โดยควบคุมการระบายน้ าผ่านท้าย
เขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 700 - 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง ในช่วงวันที่ 10 – 16 ส.ค.65  
อาจมีน้ าทะเลหนุนสูง โดยเฉพาะในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ระดับ
น้ าอาจมีความสูงประมาณ 1.80 – 2.10 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพ้ืนที่ชุมชนนอกแนวคันก้ันน้ าและ
แนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณท่ีไม่มีแนวป้องกันน้ าถาวร (แนวฟันหลอ)          
ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น
ขอให้เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงน้ าล้นตลิ่ง  
        ในพ้ืนที่ กทม. ได้สั่งการให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สนับสนุนเครื่องสูบน้ า โดยให้ส านักการระบายน้ า กทม. ติดตั้งตามเขต
ต่าง ๆ 14 จุดส าคัญท่ัว กทม. ที่มีความเสี่ยง เพื่อเร่งระบายน้ า บรรเทา
สถานการณ์น้ าท่วมขัง 
 
กรมอุตุฯประกาศเตือน พายุโซนร้อน “มู่หลาน”  

กรมอุตุฯออกประกาศเตือนฉบับที่ 4 พายุโซนร้อน “มู่หลาน” 
คาดข้ึนฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน วันที่ 11 ส.ค. 65 ส่งผลท า
ให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคตะวันออก ช่วงวันที่ 11-13 ส.ค.นี้ เสี่ยงเกิดน้ าท่วมฉับพลันและ
น้ าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ าไหลผ่านและพ้ืนที่
ลุ่ม จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวล าภู หนองคาย 
อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

ภาคตะวันออก:  จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 

ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลกตาก สุโขทัย และ
เพชรบูรณ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวล าภู หนองคาย 
อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

ภาคตะวันออก:  จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 

ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลกตาก สุโขทัย และ
เพชรบูรณ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวล าภู หนองคาย 
อุดรธานี และบึงกาฬ 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ก าชับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะส่วน
ท้องถิ่นให้ท างานเชิงรุก เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ เร่งให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน หากอะไรที่ช่วยได้หรืออยู่ในอ านาจของท้องถิ่นให้รีบ
ด าเนินการ ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้สนับสนุนการท างาน
ของท้องถิ่นอย่างบูรณาการ  

 

แนวทางการสื่อสาร 
1. รัฐบาลมีแผนการบริหารจัดการน้ าท่วมน้ าแล้งอย่างเป็นระบบ  
2. เชื่อมโยงให้เห็นการจัดการน้ าทั้งระบบ ไม่เฉพาะพ้ืนที่ใด

พ้ืนที่หนึ่ง 
3. ยกตัวอย่างโครงการที่มีผลกระทบกับพื้นท่ี อธิบายให้เห็นว่า

โครงการนี้มีผลกับพื้นท่ีอย่างไร  
4. ให้แต่ละพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์น้ าเพ่ือสร้างความม่ันใจ

ให้กับประชาชน สามารถติดตามได้ทาง กรมชลประทาน กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าจังหวัด  

2. ปรับโควิด-19            
สู่โรคติดต่อเฝ้าระวัง 

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  เห็นชอบ ปรับ  "โควิด -19" 
จากโรคติดต่ออันตรายเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ” ล าดับที่ 57 
กลุ่มเดียวกับ โรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก มีผล  1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคท่ีไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพรุนแรง
เหมือนในอดีต ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับหลายประเทศท่ัวโลก 

พรบ.โรคติดต่อ ได้จัดกลุ่มโรคเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
โรคติดต่อทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในระดับความรุนแรงต่ า

อย่าง ไข้หวัด ท้องเสีย ซึ่งสามารถรักษา จ่ายยาตามอาการได้  
โรคติดต่อเฝ้าระวัง  กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง

มากอย่าง ไข้เลือดออก ที่ปัจจุบันประชาชนมีความคุ้นเคย สามารถ
รักษาตามอาการได้  

โรคติดต่ออันตราย  : กลุ่มท่ีมีอาการความรุนแรงสูง รักษายาก 
และแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว มักเป็นโรคที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน แต่เป็นการน าเข้าเชื้อจากต่างประเทศ อย่าง โรคซาร์ เป็นต้น 

การปรับเปลี่ยนมาตรการแบบค่อยเป็นค่อยไป 
1 ก.ย. 65 กระทรวงสาธารณสุข  อนุญาตให้โรงพยาบาล     

ทุกสังกัดและคลินิกเวชกรรม สามารถจัดซื้อยาต้านไวรัสจากผู้ผลิตเองได้  
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั้งนี้ส าหรับผู้ป่วยที่จะซ้ือยา
ดังกล่าวยังต้องเป็นการสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น  
 นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าถึงการรักษาโควิดผ่าน
ระบบแพทย์ทางไกล Telemedicine อย่าง แอป Clicknic ที่ดูแล        
ทั้งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและผู้ป่วย 608 ในขณะที่ แอป MorDee  Good 
Doctor ดูแลในส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
เท่านั้น ซึ่งผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษาโควิด-19           
ได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะรักษาตามอาการและพิจารณาความรุนแรง
เพ่ือจ่ายยาให้ถึงบ้าน เป็นการเปิดโอกาสการรักษาอย่างครอบคลุม  

 

มาตรการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกสิทธิ ยังรักษาฟรีตามสิทธิ               

ทั้ง 3 กลุ่ม คือ สิทธิตามระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)            
สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ  

การฉีดวัคซีน ยังฉีดฟรีภายใต้ค าแนะน าทางการแพทย์ โดยเว้น
ระยะห่างตามความเหมาะสม (ประมาณ 4-6 เดือน) รวมทั้งยัง
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยง 608 เข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้น รวมถึงให้
โรงพยาบาลพิจารณาการใช้ภูมิคุ้มกันส าเร็จรูป ( Long Acting 
Antibody : LAAB) ซึ่งกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ และกรุงเทพมหานครแล้ว 

มาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล Universal 
Prevention (ใส่หน้ากาก-อยู่ห่าง-ล้างมือ) และยังคงมีความส าคัญ      
ในการป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยัง
พบการติดเชื้ออยู่ในระดับสูง 
 ขณะที่ก่อนหน้านี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 
30 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ได้เพ่ิม “ฝีดาษวานร” เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
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ระวังล าดับที่ 56 นั้น พบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทยแล้ว          
4 ราย ซึ่งประเทศไทยได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ทั้งท่ีสนามบิน 
สถานพยาบาล ชุมชนแหล่ง ท่องเที่ยว โดยได้มีการสั่งวัคซีนป้องกัน
ฝีดาษมาใช้ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ผู้ปฏิบัติงาน          
ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และผู้มีความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วย 

ทั้งนี้ โรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง           
ในอนาคตอันใกล้อาจมีวัคซีนโควิดรวมกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดสาย
พันธุ์อ่ืนๆ ส่วนยารักษาอาจมีเทคโนโลยีที่ดีข้ึน ประชาชนควรฉีดเข็ม
กระตุ้นทุก 4 เดือนและ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเอง ล้างมือ
บ่อยๆ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับ
ผู้อื่น กินอาหารร้อนปรุงสุก ซึ่งสามารถป้องกันได้ท้ังโรคโควิด 19           
และฝีดาษวานร  

 

แนวทางการสื่อสาร 
1. ท าความเข้าใจการปรับลดระดับสู่โรคติดต่อเฝ้าระวังไม่ได้หมายความ
ว่าการติดเชื้อลดจ านวน แต่หมายถึงความพร้อมด้านสุขภาพของคนไทย
ที่ปรับตัวเข้ากับโรค 
2. การปรับเงื่อนไขให้โรงพยาบาลซื้อยารักษาโควิดจากผู้ผลิตโดยตรง
เป็นไปตามสถานการณ์ ทั้งนี้ยังจ่ายยาตามอาการและต้องสั่งจ่ายยา          
โดยแพทย์ 
3. แม้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง แต่ยังรักษาฟรี โดยเบิกจ่ายตามสิทธิ
รักษาพยาบาล 

 
ประเด็นอ่ืน ๆ และมติ ครม. 

1. จับตาคว่ ากฎหมายลูกเลือกตั้ง โยงกลับไปใช้สูตรหาร 100 
2. บอร์ดค่าจ้างเห็นชอบการปรับขึ้นค่าแรงข้ันต่ า 5 - 8% 
3. เตือนผลกระทบพายุโซนร้อน "มู่หลาน" 
4. ครม.เห็นชอบสิทธิประโยชน์ เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) 
5. ครม.ไฟเขียวแผนพัฒนาเกษตร 5 คลัสเตอร์ในพ้ืนที่ EEC 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  
 

ประเด็นที่ ๑ กินเที่ยวหนึ่งวัน มหัศจรรย์เกาะลิดี จังหวัดสตูล 
 

วันนี้ ทีมงานชีวิตดี๊ดีที่ชายแดนใต้ โดยส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล มาแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลอีกหนึ่งแห่ง หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ลดลง ประชาชนได้เรียนรู้การอยู่
กับโรคโควิดได้มากข้ึน รัฐบาลเองก็มีการจัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการ ซึ่งจังหวัดสตูลเองก็
เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน และเม่ือเร็ว ๆ มานี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ออกมาแสดงความยินดีที่ชายหาดไทยติดอันดับ Top 20 ชายหาดสวยที่สุดในโลกถึง ๒ 
แห่ง หนึ่งในนั้นคือ หาดซันไรส์ เกาะหลีเป๊ะ อ าเภอเมืองสตูล ติดอันดับที่ ๖ ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก จากการ         
จัดอันดับของ หนังสือพิมพ์ Daily Star ประเทศอังกฤษ 
    เกาะลิดี จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปี          
“กินเที่ยวหนึ่งวัน มหัศจรรย์เกาะลิดี” ค ากล่าวนี้เหมาะสมยิ่งนัก เนื่องจากการเดินทางไปเกาะลิดี ไม่ไกลอย่าง
ที่คิด นั่งเรือไม่เกิน ๓๐ นาทีก็ถึงแล้ว เกาะลิดี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล สามารถไป
เที่ยว พักผ่อน กับธรรมชาติที่อยู่ใกล้ฝั่งได้อย่างสบายใจ จะไปพายเรือคายัคในป่าโกงกางรอบเกาะ หรือจะ
พักผ่อนชมวิวสวย ๆ น้ าทะเลใส ๆ ก็ได้ตามอัธยาศัย เช่าเหมาเรือหางยางล าละไม่เกิน ๑,๕๐๐  บาท นั่งได้           
๑๐ คน ตกคนละเพียง ๑๕๐ บาทเท่านั้น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะเภตราเบอร์โทร ๐-๗๔๗๔-๐๒๗๒  
  ปัจจุบัน เป็นยุคของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาด ของโควิด- 19 และโรค
ระบาดอ่ืน ฉะนั้นหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล เชื่อว่าทุกท่านก็จะพบกับความสุขและ
สนุกกับกาท่องเที่ยวที่สตูล เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน 
 

*************************** 
ส.ปชส.สตูล รายงาน 
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ประเด็นที่ 2 จังหวัดสงขลา เตรียมกิจกรรม สงขลา ไนท์ รัน และการแข่งขันปั่นจักรยาน ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

                สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รว่มกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ภาค 4 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา /สโมสรโรตารี ภาค 3330 ปี 2564  – 2565 รุ่น 117 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม สงขลา ไนท์ รัน และการแข่งขันปั่น
จักรยาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจให้กลับคืนจังหวัดสงขลา 

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา
จะจัดให้มีงาน Songkhla Night Run 2022 ขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ออกก าลังกายแก่นักท่องเที่ยว นักกีฬา ชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สร้างมูลค่า              
แก่เศรษฐกิจพัฒนากีฬาของจังหวัดสงขลาที่ได้รับโอกาสเป็นเมืองกีฬา ( Sport City) โดยเส้นทางการวิ่งได้เลือก
เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีความสวยงามเป็นจุดถ่ายภาพเช็คอินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็น สวนสาธารณะแห่งใหม่ สระบัว วงเวียนพญานาค หาดสมิหลา และหาดชลาทัศน์ เป็นต้น  
ส่วนโครงการแข่งขันจักรยานเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2565 นั้น จะจัด
ขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทูลเกล้าถวายสมเด็จ             
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส 
นอกจากนี้รายได้ยังสมทบทุนการกุศลจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ขาดแคลน รวมทั้งอุปกรณ์อาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนในจังหวัด
สงขลาอีกด้วย 
  ทั้งนี้ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ยังเน้นย้ าว่า ขอให้ทุกคนมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพราะทุกด้านได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ซึ่งได้มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

********************************* 
 
สวท.สงขลา รายงาน 
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ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
วันที่ 10 สิงหาคม 256๕ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ร้องเรียนน้ าท่วมบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ   
................................................................... 

1. ความเป็นมา  
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
นาส ารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
ประสาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายอ าเภอขุขันธ์ ในการให้ความช่วยเหลือ กรณีราษฎร
หมู่ที่ 14 ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ ขอความช่วยเหลือผ่าน  Line Official "ศดธ.ศรีสะเกษ" โดยกล่าวอ้างว่า 
ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ท าให้น้ าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนผู้ร้อง ได้รับความเดือดร้อน 

2. ผลการด าเนินงาน  
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และนายอ าเภอขุขันธ์ ได้ประสานองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลปรือใหญ่ โดยได้น าเครื่องสูบน้ าและก าลังพลเข้าช่วยเหลือ สูบน้ าออกจากตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อย 
สถานการณ์คลี่คลาย สามารถพักอาศัยได้ตามปกติ ราษฎรพึงพอใจในการช่วยเหลือ 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 

จังหวัดเลย   
เรื่อง การบุกรุกและครอบครองสระน้ าสาธารณประโยชน์ จังหวัดเลย 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย ภายใต้การอ านวยการ  
ของ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  
และนายณัฐพงษ์ วงศ์สง่า หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  
การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทท่ีดิน ส.ป.ก.4-01 และการบุกรุกและครอบครองสระน้ า สาธารณประโยชน์  
บ้านถ้ ามูล หมู่ที่ 4 ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตน ประกอบด้วย  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเลย น าโดย พันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้อ านวยการรักษา
ความมั่นคง ภายในจังหวัดเลย ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ส านักงานท่ีดินจังหวัดเลย อ าเภอภูเรือ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสานตม ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอภูเรือ (ก านันต าบลท่าศาลา) 
ก านันต าบลสานตม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และประชาชนในพื้นท่ี  
บ้านถ้ ามูล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสานตม  

2. ผลการด าเนินงาน  
 ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
 1. คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันและด าเนินการปักหลักเขต บริเวณสระน้ าสาธารณะ
หมู่บ้านถ้ ามูลได้ส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอยุติเรื่อง 
 2. กรณีโต้แย้งสิทธิการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเลย  
อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองให้ปราก ฏพยานหลักฐาน ที่ชัดเจนบ่งชี้ได้ว่าผู้ใด  
เป็นผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอย่างแท้จริงและ ถูกต้อง โดยชอบจากนั้นส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเลยจะได้ด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องต่อไป ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจ  
ในกระบวนการด าเนินการดังกล่าวแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 ว่าที่ร้อยตรี เกริก กมลานนท์ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดเลย 

 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง เส้นทางสัญจรช ารุดเสียหาย จังหวัดศรีสะเกษ   

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

1. ความเป็นมา  
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสานนายอ าเภอกันทรารมย์ ให้ความช่วยเหลือ กรณีราษฎรใช้นามว่า 
"น้ าหวาน" ร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่าน Facebookpage ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยกล่าวอ้างว่า 
เส้นทางสัญจรทางเข้าท่ีพักอาศัยและที่นาช ารุดเสียหาย ท าให้การสัญจรไปมาของราษฎรในพ้ืนที่ล าบาก 
บริเวณหมู่ท่ี18 ต าบลผักแพวอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงประสงค์ขอความช่วยเหลือต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

2. ผลการด าเนินงาน  
 นายอ าเภอกันทรารมย์ได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนต าบลผักแพว ให้ความช่วยเหลือ โดยปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต าบลผักแพว ก าลังด าเนินการซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ทั้งนี้ ผู้ร้องมีความพึงพอใจ  
และขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการจ าน ารถยนต์ จังหวัดศรีสะเกษ   

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

1. ความเป็นมา  
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประสานผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ชุดสืบสอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ กรณีนาง ก (นามสมมุต)ิ ได้ร้องขอความช่วยเหลือ โดยกล่าวอ้างว่า
ตนได้น ารถยนต์ไปจ าน ากับนายทุนเป็นเงินจ านวน 60,000 บาท แต่ได้รับเงินเพียง 50,000 บาท ซึ่งนายทุน
อ้างว่าส่วนต่าง 10,000  บาท ที่หักไว้เป็นดอกเบี้ยและค่าด าเนินการ ต่อมาผู้ร้องจะไถ่ถอนรถคันดังกล่าวคืน 
แต่ปรากฏว่านายทุนบ่ายเบี่ยงและขอเรียกดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน ท าให้ได้รั บความเดือดร้อน จึงประสงค์ขอความ
ช่วยเหลือ 

2. ผลการด าเนินงาน  
 เบื้องต้น ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานและเจรจาร่วมกับต ารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ  
โดยได้ชี้แจงขั้นตอนให้แต่ละฝ่ายทราบโดยให้อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย จากการช่วยเหลือกรณีดังกล่าว
ปรากฏว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ โดยนายทุนได้น ารถยนต์มาคืนให้แก่ผู้ร้องและผู้ร้อง
ได้ช าระเงินดังกล่าวให้กับนายทุน ทั้งนี้ ผู้ร้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 

จังหวัดสงขลา 
เรื่อง ร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและขาดแคลนน้ าอุปโภค จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสุดซอย 1 ถนนสงขลา  - นาทวี หมู่ที่ 4 
ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้แทนนายกเทศมนตรี  
เมืองเขารูปช้าง พร้อมตัวแทนประชาชน ร่วม 8 คน พูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   
กรณีมีการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านสื่อโซเชียล ว่าถนนความยาวประมาณ 200 เมตร  
ที่เชื่อมระหว่างซอย 1 ไปยังถนนขึ้นหอดูดาว สภาพของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สะดวกในการใช้สัญจร  
และยังขาดแคลนน้ าอุปโภค อาศัยรองน้ าฝนใช้กัน นอกจากนี้ ยังมีการลากพ่วงไฟฟ้ามาใช้เป็นระยะทางไกล 
ต้องการให้หน่วยงานเข้ามาพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

2. ผลการด าเนินงาน  
 เบื้องต้นเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้ก าหนดแนวทางปรับปรุงถนน และบริการน้ าอุปโภคแล้ว  
แต่ระยะยาวอาจจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการให้ความช่วยเหลืออีกครั้ง 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 

 
 
 

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

 
 

 


