
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น" สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. เฮ! เพ่ิมสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน" สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563  



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น" 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น" 

ในขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้กลับมาอีกคร้ัง หลายพื้นที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 
และมีแนวโน้มว่าอาจจะขยายไปอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ และ ในกรุงเทพมหานคร 

รัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ระดมทีมจากหลายหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมปัญหามลภาวะอย่างจริงจัง ดังนี้ 

1. กวดขันบังคับใช้กฎหมายกับการเผาพืชไร่ในที่โล่งโดยนำข้อมูลแผนที่จุดความร้อน และลงพื้นที่
ตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบมลภาวะของโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือลดกำลังการผลิตในภาวะดังกล่าว 
3. ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาจราจร (พื้นที่คับค่ัง) ตั้งจุดตรวจสกัดรถควันดำที่สร้างปัญหา 

ในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้การขนส่งสาธารณะ 
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัฐบาลได้เน้นมาตรการควบคุมเฉพาะหน้า เช่น 

ดำเนินการควบคุมเวลากิจกรรมการก่อสร้าง ลดใช้ยานพาหนะในพื้นที่ เขตเมืองที่หนาแน่น โดยเฉพาะ
เคร่ืองยนต์ดีเซล ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน รวมถึงให้ทีมสาธารณสุขร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในภาพรวม
โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน งดเว้นการเผาในที่โล่งแจ้ง การเผาเศษวัชพืช และ
สวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละออง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคน สำหรับผู้พบเห็นเหตุไฟป่าหรือ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง สามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่  
สายด่วนนิรภัย 1784 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ 

ปัจจุบันการเกิดไฟป่าในไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ รวมถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นกลายเป็นปัญหาใหญ่  
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยการเกิดไฟป่าเกิดขึ้นได้จาก  
3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ใบไม้และกิ่งไม้ซึ่งเป็นเช้ือเพลิง ก๊าซออกซิเจน และความร้อน  

สาเหตุของการเกิดไฟป่าหลัก ๆ เกิดจากมนุษย์และการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาทิ ฟ้าผ่า  
การเสียดสีของวัสดุตามธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด 
ผลกระทบต่อสัตว์ป่า เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย กระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งดิน น้ำ พืช รวมถึง
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกิดไฟป่ามีจำนวนลดลง 

แนวทางในการป้องกันไฟป่า ประชาชนสามารถช่วยกันทำได้ โดยการสร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ 
เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น การดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า โดยการเก็บกวาดพื้นที่ ไม่ให้มีใบไม้แห้ง
หรือกิ่งไม้แห้งกองสุม ซึ่งเป็นแหล่งเช้ือเพลิง และการหลีกเล่ียงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า 
โดยไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืช งดการจุดไฟหรือกองไฟในพื้นที่ป่า 

จึงขอฝากประชาชนร่วมรณรงค์ใส่ใจส่ิงแวดล้อม งดการเผาทุกชนิด เพื่อลดการเกิดไฟป่าและ
ควันพิษในอากาศ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยังเป็น
ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเท่ียวด้วยกัน" 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน" 

เตรียมตัวให้พร้อมกับ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ ล่าสุด ได้เพิ่มสิทธิตามคำเรียกร้อง อาทิ  
1) เพิ่มสิทธิการจองห้องพักเป็น 15 คืน/คน 2) ขยายเวลาการจองที่พักตั้งแต่ 6 โมงเช้า – เที่ยงคืน 
3) ขยายเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ออกไปถึง 30 เมษายน 2564 และ 4) รับเงินคืนค่าตั๋วเคร่ืองบิน 
40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท เมื่อเดินทางไป 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบ่ี สุราษฎร์ธานี สงขลา 
เชียงใหม่ และเชียงราย 

สำหรับท่านใดที่อยากได้รับสิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  และยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และสำหรับท่านใดที่เคยได้รับสิทธิแล้ว
อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ เพื่อใช้งานต่อเนื่อง 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555 

1) หัวข้อเร่ือง ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชาวนาไดเ้ฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว 

พี่น้องชาวนาได้เฮอีกครั้ง หลังรัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและลดต้นทุนการผลิต 
ไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดรัฐบาลได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำโครงการคู่ขนาน  
เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 เพื่อให้ชาวนามีเงินทุน
หมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงท่ีราคาตกต่ำ  โดยจ่ายสินเช่ือ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก  
ณ ความช้ืนไม่เกิน 15% ส่ิงเจือปนไม่เกิน 2 ชาวนากู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรแห่งละ 
ไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท  
เริ่มต้ังแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนภาคใต้เริ่มเดือน มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564  

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 
เพื่อใหส้ถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บรักษา เพื่อรอขายหรือแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม 
วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 1% ต่อป ีโดยสามารถขอสินเช่ือได้ต้ังแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
ท่ัวประเทศ หรือ โทร. 0 2555 0555 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 

 



 

 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ 
น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดในช่วงฤดูฝน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะ

ประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ลาดเชิงเขา และที่ราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ำ  กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่อาจเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 

1) ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยหมั่นตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศ 
และประกาศเตือนภัย ติดตามปริมาณน้ำฝนโดยเฉล่ีย ระดับขึ้น - ลง ของน้ำในแม่น้ำ และการคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุน 

2) เตรียมพร้อมของสำรองไว้ อุ่นใจใช้ยามน้ำท่วม เตรียมของใช้จำเป็น อาทิ วัสดุที่ลอยน้ำได้ 
ไว้เกาะยึดพยุงตัว เช่น แกลลอนน้ำ ห่วงยาง หรือเส้ือชูชีพ ไฟฉายและถ่านสำรอง เทียนไข เชือก นกหวีด 
รวมถึงเตรียมถุงฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด เคร่ืองอุปโภคบริโภค เส้ือผ้า อุปกรณ์ทำความสะอาด
ร่างกาย ชุดปฐมพยาบาล หากมีเอกสารสำคัญควรใส่ซองพลาสติกเก็บไว้ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 

3) การวางแผนป้องกันน้ำท่วมบ้าน กำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ และทางระบายน้ำ กำจัดส่ิง  
กีดขวางทางระบายน้ำ เสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน และตรวจสอบความแข็งแรงอยู่เสมอ หรือวางกระสอบทราย
เป็นแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้ามาท่วมในบริเวณบ้าน 

ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย 
โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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