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ประเด็น IOC ประจาสัปดาห์
ประจาวันที่ 21 – 27 กันยายน 2565
ประเด็น
รายละเอียด
หมายเหตุ
1. กระตุ้นการท่องเที่ยว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ คือ ประเด็นหลักทุกสื่อ
ฟื้นเศรษฐกิจโควิด -19
1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
ขยายผล
คลี่คลาย
สาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พ.ศ.2565
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของ
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยทั้ง 2มีฉบั
ผลทบ าให้
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถูกยกเลิกจากโรคติดต่อ
อันตราย แล้วกาหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.
65 เป็นต้นไป
สนับสนุนกองถ่ายทาภาพยนตร์ต่างชาติหวังใช้ Soft Power
ดึงนักท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจ
ครม. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร จานวน 6 เรื่อง
กว่า 200 ล้านบาท ซึ่งถ่ายทาเสร็จสิ้นในช่วงปี พ.ศ. 2564
ทั้งนี้จากการเข้ามาถ่ายทาของภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง เกิดการใช้
จ่ายในประเทศไทย 1,191.84 ล้านบาท กระจายรายได้สู่ทีมงาน
และบุคลากรไม่น้อยกว่า 12,000 คน มีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจอัตราทวีคูณ (ประมาณ 2,384 ล้านบาท)
สาหรับ ภาพยนตร์ 6 เรื่อง ที่ ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
ในครั้งนี้ 212.102 ล้านบาท ดาเนินการถ่ายทาเสร็จในช่วงปี 2564
เป็นภาพยนตร์จากสหรัฐฯ 4 เรื่อง ฝรั่งเศส 1 เรื่อง และสิงคโปร์
1 เรื่อง ทั้งหมดมีกาหนดฉายภายในปี 2565 ผ่านทางโรงภาพยนตร์
และช่องทางออนไลน์ เช่นHBO, Paramount+, Apple TV โดยภาพยนตร์
ทุกเรื่องมีการใส่เครดิตท้ายเรื่องว่ามีการถ่ายทาในประเทศไทย ได้รับ
เงินสนับสนุนและความร่วมมือจากประเทศไทยเป็นอย่างดีซึ่งข้อความ
เหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่ไปสู่สายตาผู้ชมและผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทา
ภาพยนตร์ต่างชาติในประเทศไทย โดยการให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
Cash Rebate 20% ของเงินทุนที่นามาใช้จ่ายในประเทศ ทาให้ตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ค.64 - 30 มี.ค.65 มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทา
ในประเทศไทย 196 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 6,384 ล้านบาท ซึ่งเป็น
รายได้ทางตรงจากกองถ่ายภาพยนตร์ ยังไม่นับรวมมูลค่าจากการ
ท่องเที่ยวที่จะตามมาหลังภาพยนตร์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่
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ครม.ไฟเขียวขยายเวลาต่างชาติอยู่ไทยฟื้นฟูท่องเที่ยว
ครม.เห็นชอบขยายเวลาให้ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และเพิ่มค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในไทย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีระยะเวลา
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565-31 มี.ค. 2566 ดังนี้
1. คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยาย
ระยะเวลาจากเดิมพานักได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน
2. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของ
ประเทศนั้น ทาความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย
กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน
เป็นไม่เกิน 45 วัน
3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว ซึ่งได้รับการ
ยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่
ไทยให้ฝ่ายเดียว ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45
วัน
ครม. สั่งปลดโรคโควิด-19 ออกจากโรคต้องห้าม
ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดโรคต้องห้ามสาหรับคน
ต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรโดยแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกาหนดโรคต้องห้าม
สาหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ. 2563 ยกเลิกโรคโควิด-19 ออกจากการ
เป็นโรคต้องห้ามสาหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนโรค
ต้องห้ามอื่นๆ ยังคงกาหนดไว้ตามเดิม ดังนี้
1. โรคต้องห้ามสาหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
 โรคเรื้อน
 วัณโรคในระยะอันตราย
 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 โรคยาเสพติดให้โทษ
 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
2. โรคต้องห้ามสาหรับคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 โรคเรื้อน
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 วัณโรคในระยะอันตราย
 โรคเท้าช้าง
 โรคยาเสพติดให้โทษ
 โรคพิษสุราเรื้อรัง
 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
แนวทางการสื่อสาร
1. ทาความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านโควิด-19 สู่โรคติดต่อเฝ้าระวัง
(รอรายละเอียดเพิ่มเติมจากการประชุมศบค. 23 ก.ย.65)
2. ชูจุดเด่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการถ่ายทาภาพยนตร์ ( Location)
และวัฒนธรรมชุมชน ที่สามารถผลักดันเป็น Soft Power เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นได้
3. สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ/ผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาพานักหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
ขยายผลให้เห็นธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งระบบ
2. ลดเงินสมทบประกัน ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กาหนดอัตราเงินสมทบกองทุน ประเด็นหลักทุกสื่อ
สังคม ม.33 และ ม.39 ประกันสังคม พ.ศ. .... ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ขยายผล
บรรเทาค่าใช้จ่าย
เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565
ลูกจ้าง - นายจ้าง
การลดเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 33
การจ่ายเงินสมทบจะจ่ายทุกเดือน โดยมาจาก 3 ส่วนคือ
1. ผู้ประกันตน ปกติจ่าย 5% หรือประมาณ 750 บาท (ฐาน
เงินเดือน 15,000) ลดเหลือ 3% หรือ 450 บาท
2. นายจ้าง ปกติจ่าย 5% หรือประมาณ 750 บาท ลดเหลือ 3%
หรือ 450 บาท
3. เงินสมทบจากรัฐ 2.75% (เท่าเดิม) เท่ากับ ลูกจ้าง และ นายจ้าง
จ่ายเงินสมทบลดลง โดยที่รัฐยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่าเดิม เป็น
การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างและนายจ้าง โดยเฉพาะ
นายจ้างที่มีลูกจ้างจานวนมากจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน
เป็นสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจได้
สรุปการปรับลดเงินสมทบประกันสังคม (ม.33)
 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือน มี.ค.- พ.ค.2563
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 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือน ก.ย.- พ.ย.2563
 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือน ม.ค.- มี.ค.2564
 ครั้งที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ส.ค.2564
 ครั้งที่ 5 ตั้งแต่เดือน ก.ย.- พ.ย.2564
 ครั้งที่ 6 ตั้งแต่เดือน พ.ค.- ก.ค. 2565
เงินสมทบทั้งหมดจะลดลง 160,250 ล้านบาท โดยผู้ประกันตน
จะจ่ายเงินสมทบลดลง 94,547 ล้านบาท ส่วนนายจ้างจะจ่ายเงิน
สมทบลดลง 65,703 ล้านบาท
ผู้ประกันตนมาตรา 39
สาหรับผู้ประกันตนตาม ม.39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ
240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนด้วยเช่นกัน เพื่อบรรเทาภาระ
นายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
และค่าครองชีพ
กรณีลดอัตราเงินสมทบ นั้น ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บ
เงินสมทบได้ลดลง 17,044 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ
ลดลง 9,080 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลง 7,964 ล้านบาท
เพื่อเป็นการบรรเทาภาระ ของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า ทั่วประเทศ ให้นายจ้างมีสภาพคล่องเพิ่มและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน ซึ่งจะทาให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย
ผู้ประกันตนมาตรา 40
สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้สมัคร
เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อมีหลักประกันในชีวิตที่
มั่นคง เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 ซึ่งสามารถเลือกความคุ้มครอง
และสิทธิประโยชน์ได้ 3 รูปแบบคือ
1. จ่ายเดือนละ 70 บาท (เจ็บป่วย/ทุพพลภาพ/เสียชีวิต)
2. จ่ายเดือนละ 100 บาท (+กรณีชราภาพ)
3. จ่ายเดือนละ 300 บาท (+กรณีชราภาพ +เงินสงเคราะห์บุตร)
โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิสต์ (7-eleven)
3. เคาน์เตอร์ธนาคาร ธ.ก.ส.
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4. สานักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
แนวทางการสื่อสาร
1. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ/บริษัท/โรงงานที่ได้ประโยชน์
จากมาตรการดังกล่าว ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการในยุคที่
ต้นทุนการผลิตแพง
2. สัมภาษณ์ผู้ประกันตน ม.33/ม.39 ว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหน อาจเอาจานวนเดือนที่ได้ใน
รอบนี้หรือคานวณสิทธิประโยชน์ย้อนหลังเพื่อให้เห็นความพยายาม
ของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระลงทะเบียนเป็น ม.40
เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต รวมทั้งอาจมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ในอนาคต
ประเด็นอื่น ๆ และมติ ครม.
1. ติดตามสถานการณ์น้า การบริหารจัดการน้า และความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่
2. จ่ายค่าเยียวยาเรือประมงผิด IUU
3. ขยายเวลาบังคับใช้ภาษีความหวาน
4. ครม.เห็นชอบการปฏิบัติราชการแบบ New Normal และปรับเพิ่มโรคจิตหรืออารมณ์ผิดปกติเป็นลักษณะต้องห้าม
5. ครม.อนุมัติเงินช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานลดมลพิษ
6. ครม. สั่งให้ กค.-ธปท.ติดตามค่าเงินบาทหวั่นกระทบเศรษฐกิจ
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 จ.นราธิวาสปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน กว่า 500 คัน ตามโครงการอบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยว
เมืองมะนาลอ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกาลังกาย พร้อมมอบเงินบริจาคทั้งหมดให้แก่เด็กพิการ
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตาบลลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานตาม
โครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นายสังคม เกิดก่อ นายนายอาเภอเมืองนรา นานกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนราธิวาส ชมรมจักรยานจังหวัด
นราธิวาส ตลอดจนนักปั่นจักรยานกว่า 500 คันร่วมปั่นในครั้งนี้ สาหรับจังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ น่าสนใจมากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์เชิงนิเวศน์ เชิงอนุรักษ์ และมีวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลาย สามารถ
ดึงดูด และรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศได้ แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ อาทิ พระตาหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ มัสยิด 300 ปี วัดชลธาราสิงเหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ป่าพรุสิรินธร อุทยาน แห่งชาติบู
โด - สุไหงปาดี หาดนราทัศน์ อ่าวมะนาว หาดบ้านทอน น้าตกต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นความสาคัญในการ ดาเนินการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ตามเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันนาไปสู่การ
เพิ่มปริมาณ นักท่องเที่ยวและรายได้ เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนกระจายรายได้ภายในชุมชน ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชน
ใส่ใจดูแลสุขภาพ อีกทั้งสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกาลังกาย โดยการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีของประชาชน กับทุกภาคส่วน
ตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน
ทั้งนี้การดาเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมกันทากิจกรรม ประกอบด้วย
การมอบเงินบริจาคแก่เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยผ่านศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนราธิวาส
ปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส - จุดสิ้นสุด ณ อ่าวมะนาว
ร่วมรับฟังการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันทาความ
สะอาดและเก็บขยะ ณ อ่าวมะนาวด้วย
ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
อันนาไปสู่การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้ เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอีก
ทั้ง เป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกาลังกาย ตามแนวทาง การท่องเที่ยวโดยผ่านกิจกรรม
ปั่นจักรยาน โดยต้องขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่น
จักรยาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดาเนินงานโครงการในวันนี้ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้น
เศรษฐกิจด้าน...

๘
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อันจะนาไปสู่การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว และรายได้ของจังหวัด
นราธิวาสต่อไป
โดยออกจากจุดสตาร์ทบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ไปตามถนนเทศบาลเมืองนราธิวาส
ตามเส้นทางถนนสุริยะประดิษฐ์ เส้นทางบายพาสไปจนถึงหาดนราทัศน์ และร่วมเก็บขยะในกิจกรรมวันเก็บ
ขยะชายหาดสากลบริเวณหาดนราทัศน์ พร้อมชมความงดงามของบรรยากาศสองข้างทางและวิถีชีวิตยามเช้า
ของประชาชนชาวนราธิวาส และมุ่งหน้าสู่หาดอ่าวมะนาว ตาบลกะลุวอ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งหาด
จากเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 4 กิโลเมตร และร่วมกันทาความสะอาดบริเวณหาดอ่าวมะนาวอีกด้วย
#########################
ส.ปชส.นราธิวาส/รายงาน

๙
ประเด็นที่ 2 จังหวัดสตูล มอบหมวกนิรภัยกว่า 300 ใบให้แก่นักเรียน พร้อมร่วมกับเหล่ากาชาด
มอบจักรยานให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ ่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบหมวกนิรภัยและจักรยานให้แก่นักเรียน
ในจังหวัดสตูล ตามโครงการผู้ว่าฯ มอบหมวกนิรภัยและกาชาดร่วมใจมอบจักรยานให้น้อง โดยมีนาวาตรีหญิง
โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอาเภอ หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสตูล และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
กิจกรรม จัดโดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศาลากลางจังหวัดสตูล
สาหรับกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยดังกล่าว เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ งโครงการมอบหมวกนิรภัยให้แก่น้องๆ
นักเรียนในจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหมวกนิรภัยที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ แทนของขวัญ
ปีใหม่ ซึ่งเป็นตั้งใจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล ได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดผลกระทบหากเกิดอุบัติเหตุจากการ
ใช้รถใช้ถนน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวกับเยาวชนทีร่ ับมอบหมวกนิรภัยว่า “หมวกนิรภัยที่ให้ไปนั้น อยากให้
ทุกคนได้สวมใส่ในขณะขับขี่ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุบางครั้งแขนหัก ขาหักยังรักษาให้กลับมาเกือบเหมือนเดิม
ได้ แต่ถ้าศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน สมองได้รับความเสียหายอาจต้องพิการไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังนั้นต้องป้องกันด้วยการสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่ ” โดยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 7 อาเภอ
ในจังหวัดสตูล รับมอบหมวกนิรภัยครั้งนี้จานวน 20 โรงเรียน รวมหมวกนิรภัยจานวน 330 ใบ ในโอกาสนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้ร่วมมอบจักรยาน จานวน 16 คัน ให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนอีกด้วย
####################
ส.ปชส.สตูล/รายงาน

๑๐
ประเด็นจากศูนย์ดารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
วันที่ ๒๑ กันยายน 256๕

จังหวัดสงขลา
เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการรุกล้าที่ดินสาธารณประโยชน์ จังหวัดสงขลา
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 5 กันยายน 2565เวลา 09.20 น. ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด
สงขลา (หลังเก่า) อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสานักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด รับเรื่องจากตัวแทนประชาชนหมู่ที่ 3 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา นาโดย นายสมชาย หวังหมัด พร้อมตัวแทนประชาชน รวม 42 คน มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลาขอให้ตรวจสอบการรุกล้าที่ดินสาธารณประโยชน์
สาหรับการยื่นหนังสือ จานวน 2 ฉบับ ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอให้ตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่รุกล้าที่ดินสาธารณประโยชน์ กุโบร์บ้านท่ายาง
2. ขอให้ตรวจสอบการรุกล้าที่ดินสาธารณประโยชน์ท่านางไทร บ้านท่ายาง
ทั้งนี้ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบปัญห
า
ความต้องการของประชาชน เพื่อจะได้พิจารณาและกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป
2. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
3. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายรุ่งโรจน์ และสุบ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสงขลา

๑๑

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านกู้ยืมเงินและไม่ได้ชาระหนี้ จังหวัดศรีสะเกษ
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 5 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับนายสมยศ ราจวน พัฒนาการอาเภออุทุมพรพิสัย
และศูนย์ดารงธรรมอาเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ร้อง
และพวกเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน ตาบลทุ่งไทย อาเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน จานวน 2 ครั้ง จานวน 1,600,000 บาท และ 970,000 บาท
ผู้ร้องและพวกได้ทาสัญญาค้าประกันหนี้ดังกล่าว และไม่ได้ชาระหนี้ธนาคารฯ ทาให้ฟ้องคดีผิดสัญญาเงินกู้
ทาให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากตกเป็นจาเลยและจะถูกบังคับคดีตามคาพิพากษา
2. ผลการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลทราบว่า กรณีดังกล่าวอาเภออุทุมพรพิสัยได้ดาเนินการ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ลงโทษทางวินัยกับผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวแล้ว โดยการ
ตัดเงินเดือน แต่ไม่มีการชาระหนี้หรือมีทรัพย์สินใด ให้บังคับคดี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้เงินกับธนาคารนั้น
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
ในการให้คาแนะนาข้อกฎหมายและให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวแล้ว โดยได้ประสานสานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 ให้นาพาผู้ร้องและพวก เข้ามายื่นคาร้องเพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ย
ณ สานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เพื่อให้ทางสานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
พิจารณาเชิญคู่กรณีเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินต่อไป
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

๑๒

จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ลงพื้นที่ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายไก่สด จังหวัดพิษณุโลก
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดพิษณุโลก
และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สานักงานเทศบาล
นครพิษณุโลก และสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายไก่สด
ณ ร้านสายใจไก่สด ถนนพระองค์ขาว ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2. ผลการดาเนินงาน
ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีการกระทาความผิดแต่อย่างใด โดยทางร้านฯ ได้มีการติดป้ายแสดง
ราคาสินค้าชัดเจน ตาชั่งกิโลได้มาตรฐาน และมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการให้คาแนะนาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ป้องกันการกักตุนสินค้าและการฉวยโอกาสขึ้นราคาของสินค้า
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายอธิปไตย ไกรราช
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพิษณุโลก

๑๓

จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง นาส่งประชาชนชาวจังหวัดยโสธร กลับภูมิลาเนา จังหวัดศรีสะเกษ
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. - 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหัวหน้างานกิจการพาณิชย์ เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ (ประจาสถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ) ประสานงานกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร นายอาเภอ
มหาชนะชัย ศูนย์ดารงธรรมอาเภอมหาชนะชัย กรณี หัวหน้ากิจการพาณิชย์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอความ
ช่วยเหลือ นาส่งประชาชนชาวจังหวัดยโสธร กลับภูมิลาเนา เนื่องจากเดินทางโดยสารมากับรถขนส่งสาธารณะ
มาจากต่างจังหวัด แต่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลาเนาได้ จึงร้องขอความช่วยเหลือ
2. ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณ
าการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน จึงทราบว่า บุคคลดังกล่าว มีบิดามารดา
อยู่ที่หมู่ที่ 2 ตาบลน้าคาใหญ่ อาเภอเมืองยโสธร จึงติดต่อผ่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 2 ตาบลน้าคาใหญ่ ให้แจ้งบิดา
มารดา มารับตัว ณ ที่ว่าการอาเภอมหาชนะชัย ซึ่งเป็นอาเภอที่มีเขตติดต่อ กับจังหวัดศรีสะเกษ
และอยู่ระหว่างกลาง ของภูมิลาเนาของบุคคลดังกล่าว เพื่ออานวยความสะดวกแก่ญาติที่มารับตัว
โดยมีนายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อานวยความสะดวก ในการรับส่งตัว
จากการสอบถามบิดา ทราบว่า บุคคลดังกล่าวออกจากบ้านเป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว ซึ่งทางบิดามารดา
และญาติ พยายามติดตามตัวโดยตลอด แต่ไม่สามารถติดต่อ จนมาพบตัวจากเจ้าหน้าที่ในวันนี้ ซึ่งพึงพอใจ
ในการบริการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ ในครั้งนี้
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

๑๔

จังหวัดตราด
เรื่อง ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนจาก ม้า ซึ่งอยู่ในการดูแลของวัด สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่สวน
และที่พัก จังหวัดตราด
...................................................................
1. ความเป็นมา
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด ได้รับเรื่องร้องเรียน
กรณีได้รับความเดือนร้อนจาก ม้า ซึ่งอยู่ในการดูแลของวัดฆ้อ หมู่ที่ 2 ตาบลวังตะเคียน อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด เข้าไปสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่สวน รวมถึงสิ่งของต่ าง ๆ ในบริเวณที่พัก เวลา 11.00 น.
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับอาเภอเขาสมิง สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังตะเคียน กานัน ผู้ใหญ่ ในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว
2. ผลการดาเนินงาน
ผลการลงพื้นที่ ทราบข้อเท็จจริงจากเจ้าอาวาสวัดฆ้อว่า เดิมทางวัดมีม้าจานวน 5 ตัว โดยทางเรือนจา
ชั่วคราวเขาระกา ได้มารับม้าไปอยู่ในการดูแลแล้วทั้งสิ้นจานวน 3 ตัว คงเหลืออยู่อีก 2 ตัว ซึ่งวัดมีความยินดี
มอบม้าทั้งหมดให้กับเรือนจา ฯ โดยปกติจะมีการล่ามม้าไว้อยู่แล้ว ซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง
ไม่พบร่องรอยรอยเท้าม้า และความเสียหายแต่อย่างใด ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราดจึงได้ประสานเรือนจา ฯ
แจ้งถึงความประสงค์ของเจ้าอาวาสวัดฆ้อที่จะมอบม้าให้กับเรือนจา ฯ ซึ่งเรือนจา ฯ มีความยินดีรับม้าทั้ง 2 ตัว
ไปอยู่ในการดูแล โดยจะดาเนินการรับม้าจากวัดในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
3. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ
นายชัชชัย แก้วขจร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด

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

