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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าวันที่ 14 – 20 กันยายน 2565 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. ปรับขึ้นค่าแรงข้ันต่ า 
มีผล 1 ต.ค.65 เป็นต้น
ไป 

จากปัญหาค่าครองชีพที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับขึ้น
ราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นหลาย ๆ อย่าง  ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนคนใช้แรงงานให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว  
     ล่าสุด ครม.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าท้ังประเทศ ตามท่ี
คณะกรรมการค่าจ้างกระทรวงแรงงานเสนอ โดยอนุมัติการปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ าใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ที่อัตรา 8-22 บาท/วัน หรือ
เพ่ิมข้ึนต่ าสุดอยู่ที่ 328 บาท/วัน และเพ่ิมข้ึนสูงสุดอยู่ที่ 354 บาท/
วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65  หลังจากไม่มีการปรับขึ้นมาตั้งแต่
วันที่  1 ม.ค. 63 
การปรับขึ้นค่าแรงข้ันต่ าประกอบด้วย 9 อัตรา 

1. ค่าแรง 354 บาท มี 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และภูเก็ต 
2. ค่าแรง 353 บาท มี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
3. ค่าแรง 345 บาท มี 1 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา 
4. ค่าแรง 343 บาท มี 1 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา 
5. ค่าแรง 340 บาท มี 14 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี หนองคาย 

อุบลราชธานี พังงา กระบี่ ตราด ขอนแก่น เชียงใหม่ 
สุพรรณบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลพบุรี และ
สระบุรี 

6. ค่าแรง 338 บาท มี 6 จังหวัด คือ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ 
สกลนคร สมุทรสงคราม จันทบุรี และนครนายก 

7. ค่าแรง 335 บาท มี 19 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี 
บึงกาฬ ชัยนาท นครพนม พะเยา สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด 
เลย พัทลุง อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก 
อ่างทอง สระแก้ว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี 

8. ค่าแรง 332 บาท มี 22 จังหวัด คือ อ านาจเจริญ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตรัง ศรีสะเกษ หนองบัวล าภู อุทัยธานี 
ล าปาง ล าพูน ชุมพร มหาสารคาม สิงห์บุรี สตูล แพร่ สุโขทัย 
ก าแพงเพชร ราชบุรี ตาก นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ ระนอง 
และพิจิตร 

9. ค่าแรง 328 บาท มี 5 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
น่าน และอุดรธานี 

     เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีค่าครองชีพไม่เท่ากัน ส่งผลให้การค านวณ
การจ่ายค่าแรงตามเขตพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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ปรับ 5 % ลูกจ้างอยู่ได้ นายจ้างอยู่รอด 
      ส าหรับการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ าในปี 2565 ในครั้งนี้มีอัตรา
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 337 บาท คิดเป็น 5.02% โดย เป็นความเห็นชอบจาก           
3 ฝ่ายคือ ตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง และกระทรวงแรงงาน  
เพ่ือให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ ลูกจ้างสามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้ และเพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ  พร้อมกันคณะกรรมการ
ค่าจ้างได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลมีการออกมาตรการเพ่ือลดผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 
เพ่ือน าเรื่องนี้เสนอ ครม. พิจารณามอบหมายให้กระทรวงที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการต่อไป 
 

แนวทางการสื่อสาร 
1. การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน ให้แต่ละพ้ืนที่ 

ท าความเข้าใจเหตุผลและปัจจัยที่เก่ียวข้องของแต่ละพ้ืนที่ 
2. ท าความเข้าใจหลักคิดของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า และ

กระบวนการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก 3 ฝ่าย 
3. การข้ึนค่าแรงอาจกระทบกับต้นทุนของผู้ประกอบการ ซึ่ง อาจ

ท าให้สินค้าบางรายการมีการปรับราคา และกระทบเงินเฟ้อ 
2. มาตรการบรรเทา
ค่าใช้จ่ายราคาพลังงาน 

      สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับสูง
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตพลังงาน ทุกชนิดทั้งน้ ามัน 
ไฟฟ้า และแก๊สหุงต้ม ซึ่งเป็นสินค้าจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ปรับสูงขึ้น
กระทบต่อค่าครองชีพประชาชนและต้นทุนของภาคธุรกิจ  
      รัฐเล็งเห็นความจ าเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีไปอีกระยะหนึ่ง
เพ่ือ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ จึงได้มีมติครม. ต่ออายุมาตรการอุดหนุนค่าแก๊ส  -         
ดีเซล - ไฟฟ้า ต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2565 
มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG  

ขยายระยะเวลาส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่  
แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 100 บาท/ราย/เดือน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (3 เดือน)  โดยกลุ่มเป้าหมาย              
คือ  ผู้มีรายได้น้อยท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ร้านค้า หาบเร่       
แผงลอยอาหาร ซึ่ง คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มประมาณ            
5.5 ล้านราย 
มาตรการบริหารราคาน้ ามันดีเชล  

ครม.เห็นชอบต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลลง          
ลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ถึงวันที ่20 พ.ย.2565 เพ่ือควบคุม
ไม่ให้ราคาน้ ามันสูงขึ้นจนกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน   
ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตน้ ามันดีเซล จนถึงปัจจุบันรวม 3 ครั้ง ดังนี้ 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 20 พฤษภาคม 2565 ลดภาษีลง         
3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้รัฐบาลสูญเสีย
รายได้ประมาณ 18,000 ล้านบาท 

 ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2565 
เป็นเวลา 3 เดือน โดยลดภาษีดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร           
รัฐสูญรายได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท 

 ครั้งที่ 3 เป็นการขยายอายุมาตรการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 
20 กันยายน 2565 เป็นเวลา 2 เดือนโดยลดภาษีในอัตรา
เดิม 5 บาทต่อลิตร รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้าน
บาท 

มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า  
เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน โดยการช่วยเหลือค่า

ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อ
เดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกันยายน - 
ธันวาคม 2565 ดังนี้ 

(1) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 
หน่วย/ เดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่า Ft จ านวน 92.04 
สตางค/์หน่วย 

(2) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301 - 
500 หน่วย/เดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่า Ft ร้อยละ 75 จ านวน 51.50 สตางค/์หน่วย 

(3) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351 - 400 หน่วย ให้ส่วนลดค่า 
Ft ร้อยละ 45 คือ จ านวน 30.90 สตางค์ต่อหน่วย/เดือน 

(4) ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401 - 500 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft 
ร้อยละ 15 คือ จ านวน 10.30 สตางค/์หน่วย คาดว่า จะใช้งบประมาณ 
9,128.41 ล้านบาท 

โดยการด าเนินมาตรการตามแนวทางช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้า 
กลุ่ม (1) และ (2) จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ของการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือคิดเป็น  89%       
ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย  

อย่างไรก็ตาม มาตรการบรรเทาผลกระทบหลายมาตรการ  
จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ด้วยสถานการณ์ราคาพลังงานทั้งน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ต่างส่งผลทั้งต้นทุน
การผลิต ค่าไฟ รัฐบาลจึงตั้งใจช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมด้วย 
แนวทางการสื่อสาร 
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1. ท าความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละมาตรการ มีการ
ช่วยเหลืออย่างไร เหตุผลและความจ าเป็นในการช่วยเหลือ  
แต่ละกลุ่มมีหลักอย่างไร 

2. การช่วยเหลือดังกล่าวมีผลกระทบต่อเนื่องอย่างไร          
เช่น การจัดเก็บรายได้ลดลง อาจท าให้งบประมาณในการ
ด าเนินการต่าง ๆ มีจ ากัด และอาจจ าเป็นต้องกู้ในบาง
รายการที่มีความจ าเป็น 

3. การออกมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อ
ประคับประคองและไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากปัญหา      
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ระยะยาว  จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้พลังงาน (ประหยัด) และหาพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน ๆ มาใช้ 

3. ประเด็นอ่ืน ๆ และ
มติครม. 

1. สถานการณ์น้ า : ก่อน/ระหว่าง/หลัง แต่ละพ้ืนที่ท าอะไรบ้าง 
ต้องลงรายละเอียด 

2. ท าความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บภาษีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ 
3. ครม.อนุมัติเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 
4. โครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์และการชดเชย

ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

 

ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 ประเด็น  
 

ประเด็นที่ 1 รอยยิ้มของความสุข …ที่นี้ ณ ซือปาแด  ตลาดนัดชายแดน  ท่าเรือชุมชนโปฮงยามู  เทศบาล
เมืองสุไหงโก- ลก  
 

         บูธอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณท่าเรือชุมชนโปฮงยามู เทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก ในช่วงยามเย็นของวัน
เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา เต็มไปผู้คนที่เดินทางมาประเดิมเที่ยวงาน ณ ซือปาแด ที่เป็นการประเดิมจัดงานครั้งแรก  
เป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มให้กับนายอัสมิง  สะแม ประธานชุมชน  และประชาชนในชุมชนโปฮงยามู  เป็นอย่างมาก  
เพราะเป็นการครั้งแรกท่ีพวกเขาได้เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากการพัฒนา
ย่านชุมชนริมฝั่งแม่น้ าโก -ลก ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  เมืองสุไหงโก -ลก ภายใต้โครงการวิจัย  “การพัฒนา
ย่านวัฒนธรรมชุมชน และการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี  และสร้างวัฒนธรรมใหม่  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
งานวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน หน่วยบริหาร  และจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม  ด้านการพัฒนาระดับ
พ้ืนที ่ด้วยแนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนท า”ของนางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก -ลก ที่ต้องการ
ให้สร้างงานที่เกิดความยั่งยืนให้กับชุมชน  โดยให้คนในชุมชนร่วมบริหารกันเอง   ซึ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก 
ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง จึงท าให้ภาพของ ณ ซือปาแด ที่ออกมา เป็นภาพของความร่วมมือของคนในชุมชนทั้งหมด  
ที่ตั้งใจมาช่วยงานตั้งแต่การวางแผนจัดสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์  รวมทั้งสร้างสรรค์เมนูอาหารรสอร่อยมาดึงดูดใจ
ลูกค้า ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างเต็มที่  ความน่ารักของชุมชนที่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ล้วน
เป็นมือใหม่  คือมีความกังวลว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในงานหรือไม่  จะขายสินค้าและอาหารได้หรือไม่           
เพราะเป็นการประเดิมจัดครั้งแรก จึงท าอาหารมาในจ านวนจ ากัด หลายร้านอาหารหมดลงอย่างรวดเร็ว  
         “อาหารหลักสิบกับวิวหลักล้าน ” คือ สิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้  หลังจากนั่งรับประทานอาหารจาก
ตอนเย็นกระทั่งมืดค่ า  วิว 180 องศา ที่เห็นแม่น้ าโก -ลก แม่น้ าสายหลักที่เชื่อมต่อ  2 ประเทศ ไทย-มาเลเซีย
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ระยะทางยาวไกลสุดสายตา  ลมพัดเย็นสดชื่น  แสงไฟโทนส้มที่ส่องสว่างไปรอบบริเวณ  กับอาหารรสอร่อย            
นาซิลือเมาะซอย  9 ที่รสชาติเข้มข้นหวานมันก าลังดี  หมี่การีที่รสชาติคล้ายข้าวซอย  ขนมจีนแกงเขียวหวาน
ข้นๆ ปูตูฮาลือบอโรยมะพร้าวควันกรุ่นๆ  ขนมบ้าบิ่นอบร้อนๆ  และอาหารอีกหลากหลายเมนูที่น ามาจ าหน่าย
บรรยากาศดีๆช่วยชูรสอาหารให้อร่อยมากยิ่งขึ้น 
           ดังนั้นในทุกวันเสาร์ -อาทิตย์  หากมีโอกาสแวะมา  สุไหงโก -ลก ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวชมและอุดหนุน
สินค้าและอาหารจากพ่อค้าแม่ค้า  ณ ซือปาแด  ตลาดนัดชายแดน   ท่าเรือชุมชนโปฮงยามู  ริมฝั่งแม่น้ าโก -ลก  
จุดนัดหมายยามเย็นที่ไม่ควรพลาด 
 

****************************** 
สวท.สุไหงโกลก/รายงาน 

 
 
 

ประเด็นที่  2 กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้านประสานการมี        
ส่วนร่วมลงพ้ืนที่ยะลา เยี่ยมกลุ่มผลิตผ้าท้องถิ่น “บ้านบานง” 
 

  นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก  กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้          
ด้านประสานการมีส่วนร่วม เดินทางไปยัง "บ้านบานง" ตั้งอยู่เลขท่ี 49 ถนนนวลสกุล2 เขตเทศบาลนครยะลา         
อ.เมือง จ.ยะลา  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าท้องถิ่นของจังหวัดยะลาเพ่ือตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้ประกอบการ
พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าท้องถิ่น  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น         
โดยมีอาจารย์  ธนวัฒน์  พรหมสุข  รักษาการในต าแหน่ง  ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มรย./เจ้าของร้านบ้านบานง  
พร้อมด้วย  นางสุนิสา  รามแก้ว  ผช .เลขาธิการ  ศอ .บต .นางสาวฐานิตา  ร่มเย็น  ผอ .สวท .ยะลา  ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 

นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก  กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้          
ด้านประสานการมีส่วนร่วม  เปิดเผยว่า  รู้สึกประทับใจที่ได้มาเยือน  เนื่องจากเป็นต้นแบบที่ส่งเสริมความเป็น        
อัตลักษณ์มลายู  ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพในทุกมิติ  โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนะธรรมและ
การทอผ้า  ซึ่งล่าสุดทางกรมหม่อนไหมโดยกระทรวงเกษตรฯก็จะเข้ามาสนับสนุนการศึกษาร่วมกับ
สถาบันการศึกษาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเผยแพร่ซอฟพาเวอร์ของจังหวัด
ชายแดนใต้ 

"รัฐบาลได้มีนโยบายที่ต้องการผลักดันให้การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้น  ต้องมาจากการ        
มีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน  และต้องส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ในมิติของศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกาย        
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ต้องผลักดันและเป็นจุดขายที่ขายได้เวลาที่น าเสนอ  เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อ
ต่างๆ ได้เห็นการแต่งกาย  ได้เห็นอาหาร  ศิลปวัฒนธรรม  ดนตรี ต่างๆ ทุกคนประทับใจ  เพียงแต่ว่าอาจจะเข้า 
ไม่ถึงความงดงามตรงนี้ ก็อยากจะให้ช่วยกันเผยแพร่ ให้ประชาชนได้เห็นสิ่งงดงามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้" 
ทางด้านอาจารย์ ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรย./เจ้าของร้านบ้านบานง  
เปิดเผยว่า  ตลอดระยะเวลา  8 ปี ที่ก่อตั้งแบรนด์  บานง  ถือเป็นที่ยอมรับของผู้คนในระดับหนึ่ง  รวมทั้งได้
ส่งเสริมให้คนได้กลับมาสวมใส่ชุดพ้ืนถิ่นของบ้านเรามากยิ่งข้ึน  เนื่องจากหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าชุดบานง 
จะสวมใส่ยังไงให้ทันสมัย  ดังนั้นทางร้านจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แต่ยังคงความเป็นดั้งเดิมให้คนได้         
หันกลับมาสวมใส่มากยิ่งขึ้น 
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อาจารย์ ธนวัฒน์ พรหมสุข ยังกล่าวด้วยว่า  รู้สึกยินดีและดีใจที่เสื้อผ้าพื้นถ่ินของบ้านเราจะได้รับการ
สนับสนุนและแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มาจากภายนอก  และหาก
รัฐบาลได้ช่วยกันขับเคลื่อนก็จะเป็นการดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเสื้อผ้าพ้ืนถิ่นบ้านเราให้เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น รวมทั้งตอบโจทย์เด็กสมัยใหม่กล้าที่จะสวมใส่และไม่มองว่าบานงเป็นเสื้อที่เชย 

 

########################## 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา/รายงาน 

ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 
วันที่ 14 กันยายน 256๕ 

 

จังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่อง ร้องเรียนสายไฟฟ้ารั่วริมถนนทางหลวง จังหวัดศรีสะเกษ   

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

1. ความเป็นมา  
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00  - 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอุทุมพรพิสัย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 
1567 และ Line Official ว่าพบเห็นสายไฟฟ้ารั่วริมถนนทางหลวง 2076 (ช่วงบริเวณใกล้สี่แยกอ าเภอ  
โพธิ์ศรีสุวรรณ - อ าเภอรัตนบุรี ) ซึ่งอยู่บริเวณต าบลโด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้ร้องเกรงว่า
จะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1  และได้จัดส่งทีมงานไฟฟ้า
แขวงฯ เข้าท าการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง กรณีเร่งด่วนทดแทนเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชน
ได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวง ตอนหนองฮู - ส้มป่อยน้อย ช่วงประมาณ 
กม. 46 - 47 บริเวณแยกอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เรียบร้อยแล้ว 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
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จังหวัดตราด   
เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าในพ้ืนที่เกาะช้างดับเป็นประจ า จังหวัดตราด 

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

1. ความเป็นมา   
         วันท่ี 24 สิงหาคม  2565 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด  ร่วมกับส านักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดตราด  ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โครงการ  บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  
ให้ประชาชน  ร่วมกับหน่วยแพทย์  พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองสน 
บ้านคลองสน หมู่ที่ 8 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยนายช านาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่า ราชการ
จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
สื่อความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริ โภค ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ทราบ  และพบปัญหาไฟฟ้าในพ้ืนที่เกาะช้างดับ   
จากสภาพพ้ืนที่เกาะช้าง  มีภูมิประเทศเป็นเกาะ  เขาสูง  ปริมาณฝนตกชุก  น้ าป่าไหลหลาก  ลมพายุพัดแรง   
ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มทับสายไฟแรงสูง  และแรงต่ าช ารุดบ่อยครั้ง  ซึ่งการไฟฟ้าฯ  อ าเภอเกาะช้าง   
มีแผนด าเนินการใน 3 ระยะ ดังนี้ 
 1. แผนระยะสั้น ด าเนินการตัดต้นไม้ตามแผน จ านวน 3 ครั้ง/ปี  ด าเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ 
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อุทยานฯ ป่าไม้ 
 2. แผนระยะกลาง ปรับปรุงการจ่ายไฟ สถานีเกาะช้าง - บ้านสลักเพชร ตอนที่ 1 - 5 และช่วงสยามบีช - 
เนสท์เซนส์รัส ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2565 เพ่ือใช้ในการตัดจ่ายระบบ  
ลดระยะเวลาช ารุดไฟฟ้ากับและขัดข้องต่อไป 
 3. แผนระยะยาว เสริมวงจร เป็นระบบ UG 22 เควี จ านวน 2 งาน อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพ
เส้นทางเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม            

2. ผลการด าเนินงาน 
 นายกเทศมนตรีต าบลเกาะช้าง ซึ่งเป็นตัวแทนในพ้ืนทีได้ซักถามความคืบหน้า และมีข้อเสนอต่อ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ดังนี้ 
 1. ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ าใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค (อ่างเก็บน้ าคลองพร้าว) 
อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ 
 2. เสนอโครงการวางสายไฟฟ้าลงดิน 
 3. ติดตามการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้าง 
 4. เสนอโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตราดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 



๙ 
 

 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายชัชชัย แก้วขจร 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด 
 

จังหวัดสงขลา 
เรื่อง ร้องเรียนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.45 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 รับเรื่องจากตัวแทนเครือข่ายประชาชนจะนะ อาสา เพื่อพัฒนาถิ่น 
อ าเภอจะนะ น าโดย นางมณี อนันทบริพงค์ กับพวก รวม 6 คน มายื่นหนังสือกราบเรียน นายกรัฐมนตรี  
(ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) ขอให้ตรวจสอบแนวทางการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ส าหรับการท ารายงาน
การศึกษาระดับยุทธศาสตร์ ( SEA) ในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ ด้วยความไม่เป็นกลางของส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ส าหรับกรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากการลงพ้ืนที่ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ซึ่งได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ให้จัดท า SEA แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 
27 - 28 สิงหาคม 2565 ทางเครือข่าย ฯ มีความไม่สบายใจอย่างยิ่งที่สภาพัฒน์ฯ แสดงบทบาทการท างานที่
ไม่โปร่งใส ไม่มีความจริงใจ ไม่เป็นมืออาชีพ และไม่เหมาะสมในการจัดท า SEA 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 

จังหวัดสงขลา 
เรื่อง ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเช่าห้องพัก จังหวัดสงขลา 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 2 กันยายน 2565  เวลา 14.30 น. ณ อาคารพาณิชย์ริมถนนกาญจนวนิช ต าบลพะวง  
อ าเภอเมืองสงขลา ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา และ ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสงขลา  
น าโดย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก  
นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าส านักงานจังหวัด
สงขลา พร้อมด้วยผู้แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายอ าเภอเมืองสงขลา และผู้แทนนายกเทศมนตรีต าบล
พะวง ได้ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนกว่า 4 ราย อ้างว่าไม่ได้รับ  
ความเป็นธรรมจากการเช่าห้องพัก กับผู้ถูกร้องเรียน (ขอปกปิดชื่อ) ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น มีห้อง 4 ห้อง  
(ชั้นละ 2 ห้อง) ลักษณะเป็นห้องแบ่งเช่า สภาพใหม่ ผู้ถูกร้องอ้างว่าห้องข้างต้นให้เช่าแค่เพียง 6 เดือนเท่านั้น 
เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่มีที่พักชั่วคราว 
 ส าหรับประเด็นการร้องเรียนพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนได้มีการโฆษณาเชิญชวนให้นักเรียน/นักศึกษาที่มี
ความต้องการที่จะเช่าห้องพักผ่านเพจเฟสบุ๊คชื่อ  “บ้านเช่าสงขลา ” แต่เมื่อมีการตกลงเช่า และได้มีการช าระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปแล้ว ผู้ถูกร้องเรียนกลับไม่สามารถจัดหาห้องพักให้ผู้เสียหายได้แต่อย่างใด และเม่ือผู้เสียหาย 
ทวงถามขอเงินที่ช าระไปแล้วคืน ทางผู้ถูกร้องเรียนก็ปฏิเสธ 
  ทั้งนี้ ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสงขลา ได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนรายดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริง  
ให้ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลาทราบ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 

 
จังหวัดบึงกาฬ   

เรื่อง ร้องเรียนน้ าจากบ่อน้ าเสียของบริษัทไหลลงสู่ร่องน้ าสาธารณะ จังหวัดบึงกาฬ   
................................................................... 

1. ความเป็นมา  
 วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย
ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
บึงกาฬ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ  
ที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ ร่วมลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บริษัทไทยฮ้ัวยางพารา สาขาบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรณีราษฎร
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเพจเฟสบุค๊ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ และเพจเฟสบุ๊คของส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบึงกาฬ ว่ามีน้ าจากบ่อน้ าเสียของบริษัท ฯ ไหลลงสู่ร่องน้ าสาธารณะ ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น และมีตะกอน
ของเสียในร่องน้ า  

2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าระบบสูบน้ าของบ่อรวมน้ าเสียด้านหน้าบริษัท ฯ ช ารุด ประกอบ
กับช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนักท าให้ปริมาณน้ าไหลเข้าบ่อจ านวนมาก ท าให้น้ าล้น และไหลลงสู่ร่องน้ า
สาธารณะ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ จึงให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
โดยมีค าสั่งให้ บริษัทไทยฮ้ัวยางพารา ฯ ด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบสูบน้ าเสียเดิมและเพ่ิมเติมระบบสูบน้ าเสียกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือระบบสูบ
น้ าเสียเดิมช ารุด 
 2. ให้เสริมคันบ่อรวบรวมน้ าเสีย ให้สูงกว่าระดับน้ าเสียอย่างน้อย ๑ เมตร โดยคันบ่อจะต้องมีความ
มั่นคงแข็งแรง เพียงพอส าหรับรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด 
 3. ให้จัดเก็บตะกอนน้ าเสียที่ไหลล้นออกจากบ่อรวบรวมน้ าเสีย พร้อมทั้งจัดเก็บไว้ในแหล่งรองรับที่
เหมาะสมและปฏิบัติตามประกาสกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้บริษัท ฯ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
ซึ่งบริษัทไทยฮ้ัวยางพารา ฯ ได้รับทราบและจะด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามค าสั่งของส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบึงกาฬ ให้แล้วเสร็จตามก าหนดต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นาย พุทธิกานต์ กิจเกื้อกูล 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบึงกาฬ  



๑๒ 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นจากคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(กตน.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
 

     1. การบริหารจัดการน้ า (อุทกภัย/ภัยแล้ง) อย่างยั่งยืน 
- 13 มาตรการรองรับฤดูฝนปี 65 
- สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ 7 โครงการ ได้แก่ 1.การเตรียมเครื่องสูบน้ า            
  2.การติดตั้งคันกั้นน้ าชั่วคราว 3.เสริมคันดินกันน้ าหลาก 4.งานติดตั้งจุดวัดระดับน้ า 5.งานขุดลอก  
  ทางระบายน้ าจุดที่มีตะกอนสะสม ก าจัดขยะและสิ่งกีดขวาง 6.งานปรับปรุงทางเข้าออกฉุกเฉิน และ   
  7.การก าจัดวัชพืช 
- การกักเก็บน้ าในพื้นที่น้ าท่วม จ าแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.โครงการบางระก าโมเดล 2.พ้ืนที่ลุ่มต่ า   
  10 ทุ่ง ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง 

     ๒. การขับเคลื่อนการเกษตรสร้างมูลค่า 
         - การส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย 
         - การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
         - การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
         - การส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลเพื่อเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและ   
         วิสาหกิจชุมชน 
ประเด็นเชิงนโยบายอื่นๆ  

1. มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน / มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน 
2. มาตรการช่วยเหลือด้านพลังงาน 
3. การข้ึนเงินสลากกินแบ่ง ง่าย สะดวกสบาย /ไม่มีปัญหาสลากหาย 

 

หมายเหตุ : 1. ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มของ IOC ในแบบที่ 1 และแบบที่ ๒ 
      ๒. ขอให้ส่งรายงานกลับมาในเมล iocprd2557@gmail.com ส่งภายในวันที่ 16 กันยายน  2565 
 
 

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