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ประเด็น IOC ประจ าสัปดาห ์
ประจ าวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2565 

 
ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 

1. สินเชื่อแก้หนี้เพิ่ม
ทุน 
 

ครม.เห็นชอบโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบมุ่งเป้าเจาะรายบุคคล โดยประกาศให้ปี 2565 เป็นปีแห่ง
การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน มีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ
กระทรวงการคลังและเจ้าหนี้ 65 ราย ขานรับนโยบายของรัฐบาล      
จัดกิจกรรมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ขึ้น เพ่ือลูกหนี้ที่มีปัญหาการช าระหนี้ 
จากผลกระทบสถานการณ์วิกฤติโควิด- 19 ผลกระทบต่อเนื่องจาก
ปัญหาค่าครองชีพ และอัตราดอกเบี้ยที่เพ่ิมสูงขึ้น ให้สามารถแก้ไขหนี้ได้ 
และสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างยั่งยืน  

โดยมีวัตถุประสงค์ของนโยบายเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานมี
สภาพคล่องทางการเงินในการด ารงชีวิต และลงทุนประกอบอาชีพ        
ไม่น้อยกว่า 100 ,000 ราย ผ่านการให้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
และ      มีหลักเกณฑ์ผ่อนปรนกว่าหลักเกณฑ์ปกติ จากธนาคารออมสิน               
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้ประจ า หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ          
เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เป็น
ผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ที่เข้าร่วมงาน
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ซึ่งต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร          
หรือกรรมการของธนาคารออมสิน 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ธนาคาร
ออมสินจะจัดสรรวงเงินการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับระยะเวลา
งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงิน
สินเชื่อ/ราย ไม่เกินรายละ 20,000 บาท   

ส าหรับระยะเวลาการกู้ยืม ปลอดช าระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก 
ระยะเวลาช าระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 
0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) โดยระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 มกราคม 2566       
หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย        
ได้ร่วมกันจัด งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ที่จะจัดขึ้น 5 ครั้ง ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และตามจังหวัดต่างๆ 4 ภาคท่ัวประเทศ ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.65 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.65 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.65 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค.66 ณ จังหวัดชลบุรี  
 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค.66 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
ภายใต้โครงการฯ เป็นการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติ

ของธนาคาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินก าหนด            
เพ่ือช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้ไขหนี้ มีสภาพคล่องในการ
ด ารงชีพ หรือประกอบอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ยังฟ้ืนตัวได้
ไม่เต็มที่ โดยผ่อนปรนภาระหนี้สินให้สอดคล้องกับรายได้ เพิ่มทุนใหม่ 
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างรายได้
เพ่ิมด้วย 
 
แนวทางการสื่อสาร 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ โดยเชิญชวนให้ผู้มี
ปัญหาหนี้สินเข้าร่วมโครงการเพ่ือแก้ปัญหาหนี้สิน 

2. ยกกรณีตัวอย่างที่เคยแก้หนี้ส าเร็จจากการด าเนินการของ
กระทรวงยุติธรรม 

3. ให้ความรู้เรื่องการเงิน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนแต่ละประเภท โดยสะท้อนให้เห็นว่าถ้าไม่แก้หนี้
อย่างเป็นระบบ จะกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

2. ปลดล็อกกฎกระทรวง          
อนุญาตให้รายย่อย 
ผลิตสุรา 

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 
ตามมติที่ประชุม ครม. ที่ได้อนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวง           
การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560 เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุรา รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนวิธีการ        
ขออนุญาตส าหรับผู้ผลิตสุราเพื่อการค้า และไม่ใช่เพื่อการค้าให้ชัดเจน    
ซึ่งจะท าให้การจัดเก็บภาษี การควบคุมคุณภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระส าคัญ  
1. เปิดโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็ก จากที่ต้องใช้เครื่องจักร      

ในการผลิตต่ ากว่า 5 แรงม้า และใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน      
ให้สามารถขยายก าลังการผลิตเป็นระดับกลาง ที่ใช้เครื่องจักรที่
มีก าลังการผลิตสูงกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า และ
สามารถใช้คนงานมากกว่า 7 คนได้ แต่ต้องไม่เกิน 50 คน  
ทั้งนี้ ผู้ผลิตสุราชุมชนที่จะขยายก าลังการผลิตจากระดับเล็ก

เป็นระดับกลาง จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ หรือสุรากลั่น
ชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยกระท าความผิดตาม
กฎหมายภาษีสรรพสามิต หรือเคยกระท าความผิดและพ้นโทษมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐาน           
ที่อธิบดีประกาศก าหนด และปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

2. ยกเลิกการก าหนดก าลังการผลิตขั้นต่ าและทุนจดทะเบียน
ส าหรับทั้งกรณีผลิตเบียร์เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ( Brewpub) 

ประเด็นหลักทุกสื่อ
ขยายผล 
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และโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่  
 โรงงานผลิตเบียร์ขนาดเล็ก-ยกเลิกทุนจดทะเบียน-ยกเลิกก าลัง

การผลิต-เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานใช้ระบบการ
พิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และจัดท ารายงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ในขณะที่กฎกระทรวงเดิม ก าหนดให้โรงเบียร์ขนาดเล็ก ต้องมี
ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท ,ก าลังการผลิต 1 แสน
ลิตรถึง 1 ล้านลิตรต่อปี ,เป็นบริษัทตามกฎหมายไทย ,ผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% 

 โรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่-ยกเลิกทุนจดทะเบียน-ยกเลิก
ก าลังการผลิต-เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานใช้ระบบ
การพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และจัดท ารายงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ในขณะที่กฎกระทรวงเดิม โรงเบียร์ขนาดใหญ่ต้องมีทุน          
จดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท ,ก าลังการผลิตไม่ต่ ากว่า 
10 ล้านลิตรต่อปี ,เป็นบริษัทตามกฎหมายไทย ,ผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% 

 อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล       
ขอใบอนุญาตผลิตสุราภายในครัวเรือนโดยไม่เป็นเพื่อการค้าหรือ
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขั้นตอนการขออนุญาต สามารถไปขอที่สรรพสามิต
พ้ืนที่ และน าใบอนุญาตมากรอกให้เป็นไปตามเง่ือนไข คือ  

1. ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
2. ก าลังการผลิตต้องไม่เกิน 200 ลิตรต่อปี  
3. ต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะ ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
บริบูรณ์  
4. เบียร์ สุราแช่อื่นๆ เวลาผลิตแล้วต้องน าให้กรม
สรรพสามิตตรวจสอบคุณภาพ เพื่อไม่ให้มีเรื่องสาร
ปนเปื้อนที่เป็นสารต้องห้ามตามหลักสากล 

โดยร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว เป็นการผ่อนคลายความเข้มข้น
ของ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มีการหารือหลายส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการ        
ขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในเชิงธุรกิจและธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุราในปัจจุบัน 
ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจมากขึ้น  โดยคง  
ซึ่งหลักการส าคัญในเชิงประโยชน์ของรัฐ ในการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสินค้าสุราอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสินค้าสุราที่ผลิตได้
คุณภาพมีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อการบริโภค  ครอบคลุมการ
ดูแลทั้ง 3 ด้าน คือ การดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชน   การดูแลสังคม 
ป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มสุรา รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิตสุราด้วย  
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เงื่อนไขส าคัญ 
- กรณีสุราแช่ เช่น น้ าตาลเมา อุ เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิงไวน์ และ

สุราแช่พื้นเมือง ยกเลิกการก าหนดทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท  

- กรณีสุราแช่ ชนิดเบียร์ ยังต้องเป็นบริษัทท่ีจัดตั้งตาม
กฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  และ
ยกเลิกก าลังผลิตไม่ต่ ากว่า 1 แสนลิตรต่อปี และ 1 ล้านลิตรต่อปี และ
ก าหนดให้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือใช้เครื่องจักร
ผลิตเบียร์ที่มีมาตรฐานตามท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศ 

- กรณีสุรากลั่น เช่น สุราขาว สามารถเพ่ิมขนาดเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าหรือใช้คนงาน
น้อยกว่า 50 คนได ้

- กรณีสุรากลั่นพิเศษ เช่น วิสกี้ บรั่นดี และยิน ยังคงเงื่อนไข
การผลิตขั้นต่ าตามเดิม (ไม่ต่ ากว่า 30,000 ลิตรต่อวัน) 

 
แนวทางการสื่อสาร 

1. ท าความเข้าใจเงื่อนไข เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ระเบียบเดิมกับกฎกระทรวงใหม่ ให้เห็นว่าปลดล็อกเง่ือนไขที่
เคยถูกมองว่าผูกขาดกลุ่มทุนใหญ่ 

2. น าเสนอการควบคุมก ากับดูแลให้การผลิตสุราหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ได้เป็นการมอมเมา
ประชาชน แต่เป็นการยกระดับการผลิตสุราพ้ืนบ้านที่มีอยู่เดิม
ในอดีต ให้มีมาตรฐาน และสามารถเข้าไปก ากับดูแล หรือต่อ
ยอดให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 
ประเด็นอ่ืน ๆ และมติ ครม. 

1. ครม. เคาะ 10 มาตรการรับมือฤดูแล้ง 65/66 เตรียมรับมือฝนทิ้งช่วง 
2. ครม.อนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเสริมสภาพคล่องประมงเฟส 2  
3. เห็นชอบให้ “นาค” เป็นสัตว์ในต านานประจ าชาติ ต่อยอด Soft Power 
4. ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  

 

ประเด็นที่ 1 รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเปิดงานเมาลิดกลางต าบลทุ่งนุ้ย 
ประจ าปี 2565  ส่งเสริมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิม 
 

 วันที่ 22 ตุลาคม 256 6 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา        
เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางต าบลทุ่งนุ้ย ประจ าปี 2566 (บ้านทุ่งนุ้ยเหนือ) ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล โดยมีนายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สส.
เขต 1 พร้อมด้วยนายอ าเภอควนกาหลง นายอ าเภอควนโดน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วน
ราชการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่นในจังหวัดสตูล และประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม 

นายอารีย์ ยูฮันนัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ย กล่าวว่างานเมาลิดกลางต าบลทุ่งนุ้ย           
เป็นงานส าคัญทางศาสนาของชาวมุสลิม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด  (ซ.ล.) ซึ่งเป็น
ศาสดาของศาสนาอิสลาม เพ่ือเป็นการร าลึกถึงจริยวัตรของท่านในฐานะท่ีท่านเป็นแบบอย่าง เชิดชูค าสอน 
และจริยวัตรอันดีงามของศาสดา แห่งศาสนาอิสลาม และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิม 
ระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม เป็นการน าความสัมพันธ์ที่ใช้ศาสนา 
วัฒนธรรม มาเป็นสื่อให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนอีกด้วย 

การจัดงานเมาลิดครั้งนี้ มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ต าบลทุ่งนุ้ยและบริเวณใกล้เคียง  
มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก กิจกรรมส่วนใหญ่ภายในงาน  จะเน้น กิจกรรม ทางศาสนา เช่น การอ่านคัมภีร์         
อัลกุรอ่าน ท่องจ าอัลฮาดิส การบรรยายธรรม และจะมีกิจกรรมที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า การท า “นูหรี”         
เลี้ยงแขกผู้ร่วมงาน  ค าว่า “นูหรี”เป็นประเพณีงานบุญจัดเลี้ยงอาหารอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีรูปแบบ         
เชิญคนมาร่วมรับประทานอาหารโดยไม่รับซอง และแขกท่ีได้รับเชิญก็จะมาร่วมงานด้วยความยินดี ถ้าไม่มาร่วม
งานอาจจะรู้สึกผิดประเพณี ผู้มาร่วมงานจะช่วยกันประกอบอาหารที่เจ้าภาพเตรียมไว้ ตลอดจนรับประทาน
อาหารร่วมกัน และร่วมละหมาดขอพร 

ตามหลักการศาสนาอิสลามถือว่า การท าบุญโดยการจัดเลี้ยงอาหารผู้อ่ืน ถือว่าจะได้รับผลบุญยิ่งใหญ่       
“นูหรี”  เป็นกิจกรรมการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี อย่างหนึ่ง  เป็นงานเลี้ยงตามวิถีเดิม ชาวบ้านออกมาช่วยกัน
เตรียม ช่วยกันปรุงอาหาร ท าทุกข้ันตอน เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายให้คน ในชุมชน มีโอกาสปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ชุมชนมีความสนใจ  คนที่ห่างเหินไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกัน  ก็ได้มาพบคุยกัน 
ส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมสามัคคีในชุมชน 

 
 

##################### 
 
ส.ปชส.สตูล/รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
ประเด็นที่ ๒ ปัตตานี ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติด 
 

ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติด โดยมีมาตรกาเร่งด่วนส าคัญ 4 มาตรการ 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและน าไปใช้ได้จริง ในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ด้วยบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การควบคุมสารเคมี ที่น าใช้ผลิตยาเสพติด   
การท าลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ยึดทรัพย์ ติดตามจับกุมผู้มีหมายจับคดียาเสพติด และการค้นหาผู้ติดยา   
เสพติดทั่วประเทศ   

สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ  
และพ่ีน้องประชาชนในหลายพื้นท่ี จากท่ีปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีผู้เสพยาเสพติด ไปก่อเหตุความ
รุนแรง /ท าร้ายบุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไป อันส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัย
ของประชาชน ในห้วงที่ผ่านมามีจ านวนคดีที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนที่จะ
จับเอาผิดใคร ตนเองต้องบริสุทธิไม่เก่ียวกับยาเสพติด และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน จังหวัดปัตตานี         
ได้สุ่มตรวจปัสสาวะในทุกเป้าหมาย ที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท เพื่อค้นหา
สารเสพติดของบุคลากรของรัฐ  หากพบว่ามีบุคลากรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็จะด าเนินการทาง
วินัยและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด  

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า 
จังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ก าหนดมาตรการเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอาวุธปืน โดยได้ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้มีการบูรณาการท างานร่วมกัน         
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ และป้องกัน
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดขวัญในอนาคต ทั้งนี้ก่อนที่จะจับเอาผิดคนใดคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐต้อง  
บริสุทธิ์ไม่เก่ียวกับยาเสพติด และต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชน       

“ประชาชนทุกคน ต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หากพบเห็นการเสพ/การค้ายาเสพ
ติดในพ้ืนที่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และบุคคล              
ในครอบครัวตัวท่านเองนะครับ” 

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

 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
ประเด็นจากศูนย์ด ารงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ .1111 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 256๕ 
 

จังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกรณีขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

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

1. ความเป็นมา  
 จากกรณี นายประจักร์ ไชยกิจ นายอ าเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าปอ 
และก านันต าบลป่าปอ ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งก าหนดแผน
ด าเนินการจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนางอุดม มาวงษ์ โดยใช้งบบูรณาการของอ าเภอบ้านไผ่ และงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าปอ รวมทั้งได้ประสานของบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อด าเนินการช่วยเหลือก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับนางอุดม มาวงษ์ นั้น 

2. ผลการด าเนินงาน 
 นายอ าเภอบ้านไผ่ ได้ จัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อน
นโยบายในระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 50,000 บาท ในการด าเนินการก่อสร้างบ้าน 
ให้กับนางอุดม มาวงษ์ ซึ่งการก่อสร้างไม่ใช้งบประมาณค่าจ้างช่างในการก่อสร้างแต่อย่างใด การก่อสร้างใช้แรงงาน
จากจิตอาสาพระราชทานในพ้ืนที่ต าบลป่ าปอ ที่มีความรู้ด้านช่างฝีมือ ด้านช่างปูน ช่างเชื่อม และด้านอ่ืน  ๆ  
เข้ามาด าเนินการในการก่อสร้างบ้าน และมีประชาชนในหมู่บ้านบางส่วน ร่วมบริจาคเงินเพ่ือเป็นค่าอาหาร น้ าดื่ม
ให้กับจิตอาสาที่มาปฏิบัตงิานและอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างบ้าน ส าหรับงบประมาณในการก่อสร้างส่วนที่เหลือ  
จากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จ านวน 40,000 บาท ซึ่งได้รับแจ้ง  
จากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นแล้ว ว่าได้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  
รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าปอ จ านวน 40,000 บาท อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าปอ ทั้งนี้ อ าเภอบ้านไผ่จะได้รายงานผลความก้าวหน้า  
ให้ทราบต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่น 
 
 



๙ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่ดิน 

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

1. ความเป็นมา  

 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นายส ารวย เกษกุล รักษา การในต าแหน่ง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงกับกลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 1  
หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 8 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 40 คน กรณี สอบถามข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการขอเข้าร่วมโครงการบอกดิน  ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล โดยเข้าใจว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว  
จะสามารถได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินซึ่งถือครองท าประโยชน์อยู่มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 

2. ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ชี้แจงเบื้องต้น เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์  รายละเอียด  และขั้นตอน 

ของโครง การ  ด าเนินงานตามกฎหมายและได้ประสานการปฏิบัติกับส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม อ านาจ หน้าที่  ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว มีความเข้าใจและพึงพอใจ 
ในการให้บริการ  และ ได้เดินทางต่อไปที่ส านักงานส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

 



๑๐ 
 

จังหวัดสงขลา 
เรื่อง ลงพื้นที่เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ 

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

1. ความเป็นมา  
 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ลงพ้ืนที่ตรวจสอบปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน และพบปะพูดคุยกับประชาชนที่อาศัย บริเวณใกล้เคียง  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ผู้แทนนายอ าเภอสิงหนคร ผู้แทนเทศบาลเมืองสิงหนคร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชิงโค และเจ้าหน้าที่ 
จากหน่วยงานข้างต้น ลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่เกิดเหตพุบว่าอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 6 ต าบลชิงโค มีการทิ้งขยะและร่องรอย
การเผาขยะในพ้ืนที่รกร้างส่วนบุคล ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยรอบ 

2. ผลการด าเนินงาน  
 สรุปผลการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา มีดังนี้ 
 1. เทศบาลเมืองสิงหนครพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องจักรในการจัดการขยะ และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลชิงโค จะน าวัสดุมาปิดก้ันทางเข้าออกให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น  
 2. อ าเภอสิงหนคร และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ และประชาชน
ในพ้ืนที่ ขอความร่วมมือห้ามมิให้น าขย ะหรือวัสดุต่าง ๆ ไปทิ้งบริเวณดังกล่าว หากฝ่าฝืนให้ด าเนินการ 
ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาข้างต้น และขอขอบคุณอ าเภอสิงหนคร 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 2 แห่ง ที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายรุ่งโรจน์ และสุบ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา 
 

 



๑๑ 
 

จังหวัดสิงห์บุร ี
เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 

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

1. ความเป็นมา   

 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดอ าเภอท่าช้าง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4 ต าบลพิกุลทอง ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ กรณีนายญาณเดช จารุสุนทรกุล 
ขอรับความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งผู้ร้องมีความประสงค์ขอรับสิ่งของอุปโภค บริโภค และผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

2. ผลการด าเนินงาน  
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้ประสานส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือและได้รวบรวมสิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ที่จ าเป็นเพื่อน าไปมอบให้ 
ผู้ร้อง ณ บ้านเลขท่ี 161 หมู่ที่ 4 ต าบลพิกุลทอง อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีนางสาวภรภัทร รินนานนท์ 
ผู้ดูแลผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้รับสิ่งของ ทั้งนี้ ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยมีความพึงพอใจกับการด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

4. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นางสาวเพ็ญนภา เดชดี  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
 



๑๒ 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง ลงพื้นที่ดูแปลงเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 

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

1. ความเป็นมา   
 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอขามทะเลสอ จัดประชุมไกล่เกลี่ยหาข้อสรุป กรณี บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จ ากัด ขุดบ่อดิน 
และไม่ท าคันดินกั้น เมื่อเกิดฝนตกหนัก ส่งผลใ ห้น้ าในบ่อทะลักท่วม พ้ืนที่ท าการเกษตรแปลงข้างเคียง  
พืชผลของเกษตรกรเสียหาย รวม 4 ราย โดยมี นายอ าเภอขามทะเลสอ เป็นประธานการประชุมไกล่เกลี่ย   
และลงพ้ืนที่ดูแปลงเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย สรุปได้ดังนี้  
  1. กลุ่มผู้ร้องเสนอขอค่าชดเชยเยียวยาไร่ละ 5,000 บาท เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ คิดเป็นเงิน 
จ านวน 150,000 บาท 
  2. ผู้แทนบริษัทฯ ขอน าข้อเสนอของกลุ่มผู้ร้องฯ ไปน าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ 
คาดว่าจะได้ค าตอบ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และจะน าเงินมาช าระในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
ณ ที่ว่าการอ าเภอขามทะเลสอ 
  3. ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงเพ่ิมเติมว่า หากกรรมการบริษัทฯ ไม่อนุมัติตามข้อเสนอ  
จะมีการไกล่เกลี่ยอีกครั้ง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 

2. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

3. รายชื่อผู้ติดต่อ 
 นายอาทิตย์ ชามขุนทด  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
 
 

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


