
 

 

ล ำดับ เร่ือง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 
1. กระทรวงเกษตรฯ เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- 

2. กำรรับมือภัยแล้งในมิติเชิงพื้นที่ 
 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิก  
1 ฉบับ 

3. เกษตรเฮ! ปลูกข้ำวโพดหลังฤดูท ำนำ มีรำยได้เฉลี่ย 8,040 
บำท/ไร่ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

4. แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิก  
1 ฉบับ 

5. มำแรง !! รัฐเร่งสร้ำงแรงงำน สร้ำงอำชีพ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษำ ผู้มีรำยได้น้อย และผู้สูงอำยุ 

กระทรวงแรงงาน - 

6. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำยด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

อินโฟกราฟิก  
1 ฉบับ 

7. มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำไฟฟ้ำและน้ ำประปำ ช่วยเหลือผู้มี
รำยได้น้อยเพิ่มเติม ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

กระทรวงการคลัง - 

8. เอกสำร 2 ภำษำ สะดวก ลดค่ำใช้จ่ำยกำรแปลภำษำ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

อินโฟกราฟิก  
1 ฉบับ 

9. ย้ ำอหิวำต์แอฟริกำสุกร ไม่ติดต่อคน บริโภคหมูได้ปลอดภัย 
100%  

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

10. ประชำชนยิ้มกว้ำง !! รัฐมอบที่ดินท ำกินกว่ำ 4 แสนไร่ 
ทั่วประเทศ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

- 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน  ได้ท่ี เว็บไซต์ กองสารนิเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์” 
เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
สร้างการรับรู้” 

ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 

ครั้งที่ 1/2562  



 
 
 
กระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม  กรมชลประทาน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กองเกษตรสารนิเทศ 
ช่องทำงกำรติดต่อ  โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงเกษตรฯ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งท่ัวประเทศ ร่วมมือทุกหน่วยงานหาแนวทาง
ป้องกันและช่วยเหลือ 

2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมส ำคัญของเร่ือง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ 
 สถานการณ์น้ าปัจจุบัน (4 มี.ค. 62) มีปริมาณน้ าใช้การได้คงเหลือประมาณ 27,492 ล้าน ลบ.ม. มี
การจัดสรรน้ าในฤดูแล้งไปแล้วประมาณ15,639 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของแผนฯ ท้ังประเทศ 
เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการใช้น้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร (พืชใช้น้ าน้อย) และ
อุตสาหกรรม ในเขตชลประทาน ส าหรับในพื้นท่ีชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีการใช้น้ าไปแล้วประมาณ 
6,183 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของแผนฯ (แผนฤดูแล้งลุ่มน้ าเจ้าพระยาปี 61/62 วางไว้ 8,000 
ล้าน ลบ.ม. เริ่มต้ังแต่ 1 พ.ย. 61 – เม.ย. 62) คงเหลือปริมาณน้ าท่ีใช้การได้ตามแผนฯประมาณ 1 ,817 
ล้าน ลบ.ม. ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 61/62 ท้ังประเทศมีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 8.59 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 82 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 0.87 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มน้ าเจ้าพระยามีการ
เพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว ประมาณ 5.85 ล้านไร่ เกินแผนไปแล้วร้อยละ 10 (แผนวางไว้ 5.30 ล้านไร่) 
เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 0.52 ล้านไร่  

3) กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินงำน 
 กรมชลประทาน ได้ส่ังการให้ทุกโครงการชลประทานจังหวัด จัดท าข้อมูลส ารวจและวางแผนบริหาร
จัดการน้ าในแหล่งน้ าต้นทุนท่ีกรมชลประทานรับผิดชอบดูแล รวมไปถึงแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตชลประทาน 
เพื่อขอให้ประเมินด้วยว่าในพื้นท่ีดังกล่าวมีปริมาณน้ าเพียงพอหรือไม่ และพื้นท่ีใดท่ีมีความอ่อนไหวหรือเส่ียงต่อ
ปัญหาการขาดแคลนน้ า ส่วนพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน ให้บูรณาการท างานร่วมกับกรมพัฒนาท่ีดิน และเกษตร
จังหวัด ในการส ารวจแหล่งน้ าในพื้นท่ีว่ามีอะไรบ้าง เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ถ้าประเมินแล้วไม่เพียงพอ
ให้พิจารณาว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ าหรืออ่างเก็บน้ าอะไรบ้าง สามารถขุดน้ ามาใช้ได้หรือไม่ หรือส ารวจดูว่ามีบ่อน้ า
บาดาลในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ หากไม่มีจริง ๆ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องขนส่งน้ าไปให้ประชาชนใน
พื้นท่ีนั้น ๆ ด้วย แต่ท้ังนี้ขอให้พิจารณาด าเนินการชักน้ า หรือสูบน้ า รวมทั้งให้จัดท าแผนการใช้เครื่องสูบน้ า
ก่อนท่ีจะท าการขนส่งน้ าไปให้พื้นท่ีขาดแคลนน้ า พร้อมท้ังเน้นย้ าให้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ า จัดท าเป็น
รายงานสรุปน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบถึงสถานการณ์น้ าในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีจังหวัดนั้น ๆ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ท้ังนี้ กรมชลประทาน ได้จัดเตรียมและกระจายเครื่องจักร-เครื่องมือ เข้าไปประจ าไว้ในพื้นท่ีเส่ียงภัย
แล้งให้ท่ัวถึง พร้อมท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างทันท่วงที รวมท้ังได้เน้นย้ าถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์
ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ าการปรับเปล่ียนการปลูกพืชใช้น้ าน้อย การรายงานสถานการณ์น้ าให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยการส่ือสารผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชน เพื่อให้ข่าวสารเรื่องน้ าเผยแพร่ไปยัง
ประชาชนอย่างท่ัวถึง อีกท้ัง ยังได้ส่ังการให้ท าการส ารวจพื้นท่ีท่ียังมีน้ าไหลออกมาพอสมควร เพื่อหาจุดท่ี
เหมาะสมในการสร้างฝายเก็บกักน้ าไว้ใช้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้สู่ชุมชน 
ครัง้ที่ 1 / 2562 วันที่ 13 มีนำคม 2562 
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4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 
 กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ าฤดูแล้งต้ังแต่ 1 พ.ย. 61 โดยท้ังประเทศมีปริมาณน้ าใช้การได้
รวมกันในขณะนั้น ประมาณ 39,570 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) (เป็นปริมาณน้ าจากในอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ขนาดกลาง และแหล่งน้ าอื่น ๆ ท้ังประเทศ) ได้วางแผนจัดสรรน้ าฤดูแล้งปี 61/62 รวมกันประมาณ 
23,100 ล้าน ลบ.ม.  
 ส าหรับการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้น ขอให้เกษตรกรงดท านาปรัง 
(นารอบท่ี 3) ต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณน้ าส ารองไว้ใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณ์ว่าฤดูแล้งปีนี้มีท่าทีว่าจะเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีและระยะเวลายาวนานมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนช่วยกัน
รณรงค์เรื่องการประหยัดน้ าด้วย 
 นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ ารถบรรทุกน้ า เครื่องจักรกล และเครื่องมือต่าง ๆ รวม 
4,850 หน่วย กระจายอยู่ในพื้นท่ีชลประทานและพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งท่ัวประเทศแล้ว ซึ่ง พร้อมท่ีจะเข้าไป
สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพื้นท่ีประสบภัย แล้งได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถขอ
ความช่วยเหลือ หากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าได้ท่ีโครงการชลประทานในพื้นท่ีใกล้บ้านท่าน หรือโทร.สายด่วน 
กรมชลประทาน 1460 รวมทั้ง สามารถติดตามสถานการณ์น้ าได้ทาง www.rid.go.th www.wmsc.rid.go.th 
หรือติดตามข่าวสารได้ทาง FB : เรารักชลประทาน และ FB : ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 
 เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และส ารองน้ าไว้ใช้ทางการเกษตร 

6) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ์ 
เร่ือง  เกษตรฯ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งท่ัวประเทศ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้เร่งด าเนินการเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ โดยส ารวจ วางแผนบริหารจัดการน้ าท้ังในเขตและนอกเขตชลประทาน เพื่อประเมิน
แต่ละพื้นท่ีว่ามีปริมาณน้ าเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอให้พิจารณาว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ าหรืออ่างเก็บน้ าอะไรบ้าง 
สามารถขุดน้ ามาใช้ได้หรือไม่ หากไม่มีจริง ๆ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องขนส่งน้ าไปให้ประชาชนในพื้นท่ี
นั้น ๆ รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ ารถบรรทุกน้ า เครื่องจักรกล และเครื่องมือต่าง ๆ รวม 4,850 
หน่วย กระจายอยู่ในพื้นท่ีชลประทานและพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งท่ัวประเทศแล้ว ซึ่งพร้อมท่ีจะเข้าไปสนับสนุนภาร
กิจช่วยเหลือพื้นท่ีประสบภัยแล้งได้ตลอดเวลา และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที รวมถึงขอควำมร่วมมือ
เกษตรกรในกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชใช้น้ ำน้อย โดยขอให้งดท ำนำปรัง (นำรอบที่ 3) ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ปริมำณน้ ำส ำรองไว้ใช้ในอนำคตอย่ำงเพียงพอ และให้รายงานสถานการณ์น้ าให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยการ
ส่ือสารผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชน เพื่อให้ข่าวสารเรื่องน้ าเผยแพร่ไปยังประชาชนอย่างท่ัวถึง อีกท้ัง 
ยังได้ส่ังการให้ท าการส ารวจพื้นท่ีท่ียังมีน้ าไหลออกมาพอสมควร เพื่อหาจุดท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายเก็บกักน้ า
ไว้ใช้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฤดูแล้งปีนี้มีท่าทีว่าจะเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีและ
ระยะเวลายาวนานมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ร่วมกันประหยัดน้ า  
 ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถขอความช่วยเหลือ หากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าได้ท่ีโครงการ
ชลประทานในพื้นท่ีใกล้บ้านท่าน หรือโทร.สายด่วน กรมชลประทาน 1460 รวมท้ัง สามารถติดตาม
สถานการณ์น้ าได้ทาง www.rid.go.th www.wmsc.rid.go.th หรือติดตามข่าวสารได้ทาง FB : เรารัก
ชลประทาน และ FB : ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 



ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้สู่ชุมชน 
ครัง้ที่ 1 / 2562 วันที่ 13 มีนำคม 2562 

 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2637 3560  (คุณเฉลิมรัฐ) 

1) หัวข้อเร่ือง   การรับมือภัยแล้งในมิติเชิงพื้นท่ี 

2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมส ำคัญของเร่ือง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ 
 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยเราในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 
2562 โดยประเมินว่า พื้นท่ีตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ ในส่วนของภาคใต้มีฝนใกล้เคียง 
กับค่าปกติ ส าหรับภาคเหนือและภาคกลางมีฝนรวมต่ ากว่าปกติ 20% และในภาคอีสาน ภาคตะวันออก 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะมีฝนรวมต่ ากว่าปกติประมาณ 10% 

3) กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินงำน (แสดงให้เห็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ชัดเจน ท ำอะไร ที่ไหน 
อย่ำงไร พร้อมสถิติตัวเลข (ถ้ำมี)) / กำรแก้ไขปัญหำ / ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 

 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ปี 2562 คือ 

 1) กำรเตรียมควำมพร้อม ให้ทุกจังหวัดติดตามสภาพอากาศและการจัดการน้ า ด้วยการ  
  - ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

  - ประสานความร่วมมือท้ังทหาร ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และภาคประชารัฐ ในการเตรียมพร้อม
บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
 2) เม่ือคำดว่ำจะเกิดหรือเกิดภัยแล้งในพื้นที่ ทางราชการจะท าการ 

  - ต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท้องถิ่นในพื้นท่ี  
  - แจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นท่ี อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ท่ัวถึง  
  - ฝ่ายปกครองร่วมกับทหารเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  
  - แจกจ่ายน้ า/สูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อพี่น้องประชาชนได้ด่ืม ได้ใช้ เพียงพอ  
  - ประสานการท าฝนหลวง เมื่ออากาศอ านวย 

  - ให้ความช่วยเหลือพี่น้องท่ีประสบภัยแล้งตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
  - ป้องกันและควบคุมโรคระบาดท่ีมักเกิดในช่วงฤดูแล้ง  
  - ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นท่ี 

4) กำรมีส่วนร่วมของพี่น้องประชำชน 

 พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรสามารถร่วมกันในการรับมือปัญหาภัยแล้ง ด้วยการ 

 - ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ า ท้ังน้ าท าการเกษตร ท้ังน้ ากิน น้ าใช้ 

 - ถ้าพบว่าปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ หรือระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าในพื้ นท่ีเริ่มแห้งขอด  
ให้แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาล อบต. ในพื้นท่ี 

 - กรณีพื้นท่ีใดท่ีท าการเพาะปลูกไม่ได้ สามารถปรึกษาเกษตรอ าเภอ เพื่อปลูกพืชน้ าน้อย หรือพืชอื่น ๆ 
หรือท าเกษตรด้านปศุสัตว์ด้วยการเล้ียงสัตว์ ทดแทนการปลูกข้าวชั่วคราว 

 - หากน้ าประปาไม่ไหล หรือมีกล่ิน สี ผิดปกติ  โทรแจ้ง การประปาส่วนภูมิภาค 1662 

 - หรือโทรสายด่วนสาธารณภัย 1784 
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5) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ์ 

 

  

เรื่อง “การรับมือภัยแล้งในมิติเชิงพื้นที่” 
 พี่น้องประชำชน พี่น้องเกษตรกรทุกท่ำน พร้อมแล้วหรือยังกับกำรรับมือภัยแล้งที่อำจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
ดังท่ี กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประเมินแล้วว่า พื้นท่ีตอนบนของประเทศเรา ต้ังแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคอีสาน และภาคตะวันออก จะมีฝนตกน้อยกว่าปกติ และขณะนี้สถานการณ์น้ าเขื่อนหลักน้อยกว่า  
ปีท่ีผ่านมา อาจส่งผลให้พื้นท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทานประสบปัญหาขาดแคลนน้ า จึงต้องจัดสรรน้ าไว้
อุปโภค บริโภคและรักษาระบบนิเวศ ซึ่งเรื่องนี้ รัฐบาลมีการเตรียมการไว้อย่างเป็นระบบ และถือเป็นเรื่อง
ส าคัญท่ีต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันต่อเหตุการณ์ โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้เตรียมพร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และส่ังการให้ท่านผู้ว่าฯ  ท่านนายอ าเภอ ด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังนี้   
       ก่อนเกิดภัย กระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีต่างๆ ท่ีประสบภัยแล้ง และ 
ท าการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังด้านน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าด้านการเกษตร  
พร้อมวิเคราะห์ช้ีเป้าพื้นท่ีเส่ียงภัยให้ตรงจุด และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล รถบรรทุกน้ า และ  
เครื่องสูบน้ าไว้พร้อมตลอด 24 ชม. ตลอดจนท าแผนจัดสรรน้ าครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อเตรียมป้องกันภัยแล้งได้
อย่างทันท่วงที  
       เม่ือเกิดภัย ทางจังหวัดจะต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ท้ังระดับจังหวัด อ าเภอ และเทศบาล อบต.  
จะต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นในพื้นท่ี และแจ้งเตือนสถานการณ์ถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง 
ต่อเนื่อง พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ท้ังการแจกจ่ายน้ า สูบน้ า เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ าด่ืม 
น้ าใช้ เพียงพอ และถ้าพื้นท่ีใดมีอากาศเอื้ออ านวยก็จะมีการท าฝนหลวงเพื่อให้ฝนตกเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ 
ด้านการสาธารณสุขได้เตรียมป้องกันโรคระบาดท่ีมักเกิดในช่วงหน้าแล้ง ท้ังอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง 
ท้องเสีย และอหิวาตกโรค และยังเตรียมรับมือพวกโจรท่ีชอบขโมยเครื่องสูบน้ าและผลผลิตในพื้นท่ีอีกด้วย 
ท้ังนี้ หากจังหวัดใดได้ประกาศเป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว จะได้เร่งส ารวจความเสียหาย และ
จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบโดยเร็ว ท่ัวถึง เป็นธรรม 
 พี่น้องประชำชนทุกท่ำน การรับมือกับภัยแล้ง ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของพวกเราทุกคน 
โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเราสามารถท าได้ ด้วยการติดตามและเฝ้าดูระดับน้ าในพื้นท่ี ส ารวจและ
ซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ าให้พร้อมใช้ ใช้น้ าอย่างประหยัดท้ังน้ ากิน น้ าใช้ และน้ าเพื่อการเกษตร และ  
หากพบว่าปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ หรือระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าเริ่มแห้งขอด ให้หันไปปลูกพืช  
ท่ีใช้น้ าน้อย หรือพืชอื่น ๆ ปลูกทดแทน หรือเล้ียงหมู เล้ียงไก่ เล้ียงปลาไปขาย แทนการปลูกข้าวช่ัวคราว 
โดยสามรถปรึกษากับเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีได้   
 นอกจำกนี้ หำกน้ ำประปำไม่ไหล หรือมีกลิ่น สี ผิดปกติ  ให้โทรแจ้ง การประปาส่วนภูมิภาค  
โทร. 1662 และพื้นท่ีใดแห้งแล้งมาก ๆ แล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนไปแก้ไข โทรสายด่วนสาธารณภัย  
โทร. 1784 ได้ท่ัวประเทศ 

************************* 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กองเกษตรสารนิเทศ 
ช่องทำงกำรติดต่อ  โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง เกษตรกรเฮ! ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา มีรายได้เฉล่ีย 8,040 บาท/ไร่  

2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมส ำคัญของเร่ือง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เช่ือมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเล้ียง
สัตว์ ให้มีความชัดเจน ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนมาตรการจูงใจ
ให้กับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าว เป็นการสร้างสมดุลอุปสงค์ อุปทาน เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
ราคาผลผลิตตกต่ า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิต
ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 37 จังหวัด ซึ่งได้รับสมัครเกษตรกร  96 ,701 ราย 
814,943 ไร่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 398,598 ไร่ เกษตรกรได้รับอนุมัติสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. 9 ,887 ราย 
วงเงิน 188.44 ล้านบาท และจากสหกรณ์ 7 แห่ง วงเงิน 29.52 ล้านบาท เกษตรกรใช้เงินผ่านบัตรเกษตรสุขใจ
แล้ว 4,777 ราย วงเงิน 73.56 ล้านบาท 

3) กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินงำน 
 เมื่อวันท่ี 1 มี.ค. 2562 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นท่ี จ.นครสวรรค์ เพื่อติดตาม
ผลส าเร็จการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาในแปลงปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์บ้านใหม่สามัคคี 
หมู่ท่ี 5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยได้เยี่ยมชมสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเล้ียงสัตว์ด้วยเครื่องเก็บ
เกี่ยว และสาธิตการไถกลบตอซังข้าวโพด รวมทั้งเย่ียมชมการซื้อขายข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีเข้าร่วมโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ณ ลานรับซื้อผลผลิตการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรศาล
เจ้าไก่ต่อ จ ากัด หมู่ท่ี 6 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 
 สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จ ากัด ได้เปิดเป็นจุดรับซื้อรวบรวมข้าวโพดตามโครงการสานพลังประชา
รัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา โดยมีเกษตรกรใน อ.ลาดยาว และอ าเภอใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 280 ราย และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 98 ราย มีพื้นท่ีเพาะปลูกรวมกว่า 9 ,000 ไร่ ขณะนี้
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 1 ,947 ตัน มูลค่า 13,786,524 บาท สหกรณ์รับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด และส่งต่อให้บริษัท กรุงเทพโปรดิวซ์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ใน อ.โคกตูม จ.
ลพบุรี รวมท้ังส่งต่อให้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปใน จ.นครสวรรค์ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพอบลด
ความช้ืนให้อยู่ท่ี 14.5% และส่งจ าหน่ายให้กับบริษัท CPF ซึ่งราคาขณะนี้อยู่ท่ี กก.ละ 9.30 บาท 
 เกษตรกรจะมีต้นทุนในการผลิตเฉล่ีย 5,660 บาท/ไร่ ซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อข้าวโพดฝักสดจากสมาชิก 
ระดับความช้ืน 27 - 30% ราคา 6.70 - 6.80 บาท/กก. โดยเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายข้าวโพดเฉล่ีย 
8,040 บาท/ไร่ และเมื่อหักต้นทุนแล้วจะมีก าไรเฉล่ียไร่ละ 2 ,380 บาท คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ท้ังหมด
ภายในเดือน พ.ค. นี้ ผลผลิตปริมาณ 10,700 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 75 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการท่ีวางไว้ท้ังเรื่องปริมาณผลผลิตต่อไร่ คุณภาพของข้าวโพดและราคาท่ีรับซื้อจากเกษตรกร ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ เอกชนและสหกรณ์ในพื้นท่ี ในการร่วมกันปฏิรูปภาคการเกษตรตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เพื่อช่วยดูแลและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคง 
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 
 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มีรายได้จากการขายข้าวโพดเฉล่ีย 8,040 บาท/ไร่ และเมื่อหักต้นทุนแล้วจะ
มีก าไรเฉล่ียไร่ละ 2,380 บาท รวมทั้งลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้สู่ชุมชน 
ครัง้ที่ 1 / 2562 วันที่ 13 มีนำคม 2562 
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6) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ ์

เร่ือง เกษตรกรเฮ! ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา เกษตรกรมีรายได้เฉล่ีย 8,040 บาท/ไร ่
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามผลส าเร็จการด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มีเป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 37 
จังหวัด ซึ่งได้รับสมัครเกษตรกร  96,701 ราย 814,943 ไร่ โดยสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จ ากัด บ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ได้เปิดเป็นจุดรับซื้อรวบรวมข้าวโพดตามโครงการ
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา มีเกษตรกรใน อ.ลาดยาว และอ าเภอใกล้เคียงเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 280 ราย และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 98 ราย มีพื้นท่ีเพาะปลูกรวมกว่า 9,000 ไร่ 
 ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 1,947 ตัน มูลค่า 13,786,524 บาท สหกรณ์รับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด และส่งต่อให้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปใน จ.นครสวรรค์ เพื่อ
น าเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพอบลดความช้ืนให้อยู่ท่ี 14.5% และส่งจ าหน่ายให้กับบริษัท CPF ซึ่งราคาขณะนี้
อยู่ท่ี กก.ละ 9.30 บาท 
 เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตเฉล่ีย 5,660 บาท/ไร่ ซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อข้าวโพดฝักสดจากสมาชิก ระดับ
ความช้ืน 27 - 30% ราคา 6.70 - 6.80 บาท/กก. โดยเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายข้าวโพดเฉล่ีย 8,040 
บาท/ไร่ และเม่ือหักต้นทุนแล้วจะมีก ำไรเฉลี่ยถึงไร่ละ 2,380 บำท คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ท้ังหมดภายใน
เดือน พ.ค. นี้ ผลผลิตปริมำณ 10,700 ตัน คิดเป็นมูลค่ำรวมกว่ำ 75 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการท่ีวางไว้ทั้งเรื่องปริมาณผลผลิตต่อไร่ คุณภาพของข้าวโพดและราคาท่ีรับซื้อจากเกษตรกร  เปล่ียนมาปลูก
ข้าวโพดหลังการฤดูท านา สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ าอีกด้วย 
  



 
 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เร่ือง แยกขยะก่อนท้ิง ร่วมกันเปล่ียนเมืองไทยไปด้วยกัน 

1) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ์ 
เร่ือง แยกขยะก่อนท้ิง ร่วมกันเปล่ียนเมืองไทยไปด้วยกัน 

 ทุกวันนี้ในหมู่บ้าน ในต าบล ในอ าเภอของพวกเรามีขยะท่ีออกมาจากบ้านเรือนครอบครัวของทุกคน 
เป็นจ านวนมาก ขยะท่ีมีมากมายมหาศาล รวมกันท้ังประเทศมีมากถึง 27 ล้านตันต่อปี จนกลายเป็น “ปัญหา
ระดับชาติ”ซึ่งส่งผลเสียท้ังด้านสุขภาพอนามัย ส่ิงแวดล้อมท้ังมลภาวะทางน้ า ทางอากาศ ท าให้ทางรัฐบาลยกเรื่อง 
“ขยะ” เป็นเรื่องท่ีส าคัญในการท่ีจะต้องด าเนินการก าจัดขยะให้หมดไป  แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขวิกฤตขยะ  
จะส าเร็จได้ไม่ใช่เรื่องของภาครัฐอย่างเดียว  แต่ปัจจัยท่ีส าคัญคือ  “พวกเราทุกคน” ต้องช่วยกันท าให้ขยะ 
ลดน้อยลง และการคัดแยกก่อนท้ิง 
 หลักการลดขยะง่ายๆ เรียกว่า  “๓ ช” จ ำกันไว้ดีๆ คือ 
 1. ใช้น้อย (Reduce) คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นลง เช่น การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก  ใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม หลีกเล่ียงการใช้วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก้วน้ า จานกระดาษ เป็นต้น 
 2. ใช้ซ้ ำ (Reuse) คือ การน ามาใช้อีก อะไรท่ีใช้ได้อีกรอบหรือหลาย ๆ รอบ เช่น ถุงพลาสติกให้ใช้หลาย ๆ
ครั้งก่อนท้ิง อย่างกล่องคุกกี้ เส้ือผ้า ก็เอากลับมาใช้อีกได้ การน ากระดาษท่ีเขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าท่ีเหลือ
หรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต เป็นต้น 
 3. น ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) คือ น าไปส่ิงท่ีไม่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการแล้วน ามาใช้ใหม่ได้ เช่น  
เศษกระดาษสามารถน าไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การน าแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่
เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝากระป๋องน้ าอัดลมก็สามารถน ามาหลอมใช้ใหม่หรือน ามาบริจาค 
เพื่อท าขาเทียมให้ กับคนพิการได้ 
   อีกเร่ืองที่เรำต้องช่วยกันคือ  “กำรแยกขยะ” ทุกวันนี้ ในครัวเรือนเรามักจะมีถังขยะถังเดียวท่ีใช้ท้ิง 
ทุกอย่างรวม ๆ  กัน ไม่ว่าจะเป็นขยะท่ัวไป ทิชชู่ เศษอาหาร ขวดพลาสติก ไปจนถึงสารเคมีหรือขยะอันตราย นั่นแหละ 
คือหนึ่งในตัวการส าคัญของปัญหา เพราะท าให้ยากต่อการก าจัดขยะ แต่หากเราสามารถแยกขยะเบื้องต้นได้  
เมื่อขยะถูกล าเลียงไปยังสถานท่ีจัดการขยะท่ีได้มาตรฐาน ขยะท่ีแยกแล้วเหล่านี้ จะเป็นขยะท่ีถูกน าไปผ่าน
กระบวนการรีไซเคิล ได้เลย เช่น แก้วน้ า กระดาษ พลาสติก หรือส่วนท่ีเป็นขยะเปียกก็สามารถน าไปเป็นปุ๋ยหมักได้เลย 
และอาจน าไปสร้างเป็นมูลค่าให้กับสังคมและประเทศชาติได้อีกด้วย เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น  
  ส าหรับวิธีการ ง่ำยแสนง่ำยเลย  จ ำง่ำย ๆ แบ่งขยะเป็น 4 ถุง  
    ถุงแรก(สีเขียว) ใส่พวกขยะย่อยสลำยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เปลือกไข่ เศษใบไม้ เศษหญ้า 
เศษต้นกะเพรา ต้นโหระพา  
    ถุงสอง(สีเหลือง) ใส่ขยะรีไซเคิลได้ เช่น พวกขวดแก้ว ขวดพลาสติก เศษกระดาษ เศษไม้ เศษเหล็ก  
ถุงใส่แฟ๊บ กล่องยาสีฟัน หรืออะไรท่ีดูแล้วมันเอาไปใช้อีกได้  
   ถุงสำม(สีแดง) ใส่ขยะอันตรำย เช่น ขวดยากันยุง ขวดสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านอัลคาไลน์ ถ่ายไฟฉาย  
           และสุดท้าย ถุงสี่(สีน้ ำเงิน) ใส่ขยะทั่วไป เช่น พลาสติก หลอด ซองบะหมี่ ซองลูกอม แก้วกระดาษ เป็นต้น 
          เพราะเราทุกคน คือ "ต้นเหตุ" ให้เกิดขยะ ในขณะเดียวกัน เราทุกคนก็สามารถท่ีจะเป็น "ต้นเหตุ" ในการ
ช่วยเหลือโลกและสังคมท่ีเราอยู่อาศัยได้ พลังของประชาชน ช่วยกันคนละเล็กละน้อย สถานการณ์ขยะบ้านเราดีขึ้นแน่ ๆ 
อย่ำลืมนะพี่น้อง “ลดปริมำณขยะ และร่วมกันแยกก่อนทิ้ง”  

----------------------------------------- 
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กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรม  กรมการจัดหางาน 
เร่ือง มาแรง !! รัฐเร่งสร้างแรงงาน สร้างอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ 

1) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ์ 

เร่ือง มาแรง!! รัฐเร่งสร้างแรงงาน สร้างอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ 
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า รวมทั้งกลุ่มของผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา

ใหม่ โดยได้รวบรวมต าแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีมีความต้องการจ้างงานผู้ท่ีส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ ยังได้มีบริการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนท่ีก าลั งจะจบระดับ
มัธยมศึกษา ให้รับทราบถึงลักษณะอาชีพท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ในระดับปริญญาตรี รวมทั้งการฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และส่งเสริมการท างานให้กับนักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ 

๑. นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรี ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ จัดหางานท่ัวประเทศ ศูนย์ท่ีนี่มีงานท า และ LINE JOBS 
มีผู้สมัครงาน ๑๐๐,๐๑๑ คน ได้งานท า ๖๙,๖๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๑ มีรายได้กว่า ๗,๙๒๐.๐๙ ล้านบาท 

๒. นักเรียน/นักศึกษาท่ีปิดเทอม ส่งเสริมงาน Part time ช่วงปิดเทอม กว่า ๗,๐๐๐ อัตรา โดยมีค่าจ้าง
รายช่ัวโมงไม่ต่ ากว่าช่ัวโมงละ ๔๐ บาท และสร้างยุวแรงงานเสริมประสบการณ์การท างานช่วงปิดเทอม จ านวน 
๓๕,๔๐๓ คน สร้างรายได้ประมาณ ๔๕๘,๘๒๒,๘๘๐ บาท 

๓. ผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนการฝึกอาชีพไปแล้ว จ านวน ๒๘๒,๔๑๗ คน 

๔. ฝึกอบรมแรงงานรองรับเทคโนโลยีช้ันสูง/อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นท่ี EEC ๑๐,๙๘๔ คน  
สร้างรายได้เฉล่ีย ๒๑๔,๘๐๐ บาท/ปี 

๕. ผู้สูงอายุ มีการฝึกอบรมแรงงาน ๘,๑๕๙ คน รายได้เฉล่ีย ๗๓,๔๖๔ บาท/ปี 

สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเก่ียวกับกำรใช้บริกำรเพิ่มเติม ติดต่อสำยด่วนกระทรวงแรงง ำน  
โทร.๑๕๐๖ กด ๒ กรมกำรจัดหำงำน 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เร่ือง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 

1) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ์ 

เร่ือง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 

     สืบเนื่องจากกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคม ส่งผลให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาส าคัญใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การต้ังครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส)     
๒)การค้ามนุษย์ ๓) แรงงานเด็ก และ 4)การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งปัญหาดังกล่าว 
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งบุคคลท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานให้การช่วยเหลือและติดตามอย่างใกล้ชิด  
แต่พบว่าปัญหาสังคมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระบวนการช่วยเหลือและส่งต่อในบางขั้นตอนใช้เวลายาวนาน ไม่มีการ
ติดตามผลอย่างเป็นระบบ          
 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้มอบหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดต้ัง “OSCC  
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ในปี 2556 ให้เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีประสบปัญหาดังกล่าว โดยในปี 2557 ได้ปรับช่ือเป็น “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300” และ
ในปี 2558 ได้ยกระดับการให้บริการครอบคลุม 10 ประเด็นปัญหาสังคมเร่งด่วน ประกอบด้วย ปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด 
ปัญหาบุคคลเร่ร่อน ไร้ท่ีพึ่ง ปัญหาบุคคลขอทาน ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาบุคคลสูญหาย ปัญหาผู้สูงอายุ และ 
ปัญหาคนพิการ  
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 มีบริการ ให้ค าปรึกษา รับแจ้งเหตุ และเบาะแสเกี่ยวกับปัญหาสังคม 
พร้อมจัดชุดปฏิบัติการหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว ลงพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร โดยมีนักสั งคมสงเคราะห์วิชาชีพ และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องลงให้การช่วยเหลือ ตลอด 24 ช่ัวโมง และประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับช่องทางการติดต่อ ได้หลากหลายช่องทาง 
ดังนี้ 

1.ติดต่อด้วยตนเอง  
- ส่วนกลาง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- ส่วนภูมิภาค ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด 

2. สายด่วน 1300 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
3. Social media / Line ID : sac1300news /Facebook : สายด่วน1300พม.  

     จากสถิติการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่ามี
ผู้ใช้บริการท้ังส้ิน 106,412 กรณี แบ่งเป็น ให้บริการให้ค าปรึกษา 99,235 กรณี ประสานส่งต่อให้การช่วยเหลือ
ส่งต่อ 7,177 กรณี หน่วยเคล่ือนท่ีเร็วลงพื้นท่ีให้การช่วยเหลือ 1,158 กรณี โดนมีประเด็นทางสังคมท่ีส าคัญ  
5 ล าดับแรก คือ 1) ปัญหาความรุนแรง 2,710 ราย 2) ปัญหาครอบครัวยากจน 2,371 ราย 3) ปัญหาคนเร่ร่อน 
1,549 ครั้ง 4) ปัญหาขอทาน 1,116 ครั้ง  
 จึงมั่นใจได้ว่าผู้ประสบปัญหาสังคมได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และครบวงจร 
จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข   
            …………………………………………………. 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้สู่ชุมชน 
ครัง้ที่ 1 / 2562 วันที่ 13 มีนำคม 2562 

 

 

 



- 2 - 

 



- 3 - 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม  กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (กรจ.)  
ช่องทำงกำรติดต่อ  โทร.0 2127 7000 ต่อ 4206, 6919 

1. เร่ือง มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

2. ที่มำ/หลักกำร 
เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

เพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 4 มาตรการโดยให้ความช่วยเหลือ จ านวน 10 เดือน (ต้ังแต่เดือน
ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562) โดยหนึ่งมาตรการท่ีส าคัญคือ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน ้า
ประปาเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีภาระค่าครองชีพลดลงโดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1) ค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (มาตรการนี้ใช้สิทธิได้เฉพาะค่าไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

2) ค่าน ้าประปา ให้ใช้น ้าประปาในวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (มาตรการนี้ใช้สิทธิได้
เฉพาะค่าน ้าประปาของการประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค) 

3. กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินกำร 
1) กรณีค่าไฟฟ้า ผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการเดิมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตาม
มาตรการใหม่ ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินท่ีก าหนดผู้มีสิทธิ
ต้องเป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าท้ังหมด (มาตรการนี้ใช้สิทธิได้เฉพาะค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค) 

2) กรณีค่าน ้าประปา ให้ใช้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีท่ีใช้เกินวงเงินท่ี
ก าหนด ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้รับภาระค่าน ้าประปาท้ังหมดผู้มีสิทธิท่ีได้ลงทะเบียนใช้สิทธิกับการไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคไว้แล้ว จะต้องช าระเงินค่าไฟฟ้า และ
ค่าน ้าประปาไปก่อนตามใบแจ้งหนี้ประจ าเดือนท่ีเรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้ า/น ้าประปา ของเดือนธันวาคม 
2561 – กันยายน 2562โดยกรมบัญชีกลางจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือมาตรการบรรเทา
ภาระค่าไฟฟ้า/ค่าน ้าประปาโดยให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ/เดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า/น ้าประปา  
เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจ านวนท่ีผู้มีสิทธิได้ช าระไว้ ตามจริง ในเดือนถัดไปหลังจาก 
ผู้มีสิทธิได้ช าระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยจะจ่ายทุก ๆ วันท่ี 18 ของเดือนกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินตามมาตรการ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นยอดการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิท่ีใช้ไฟฟ้าและน ้าประปาไม่เกินวงเงินท่ีก าหนด ในเดือนธันวาคม 
2561 โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2562 เป็นเดือนแรก ให้กับผู้ใช้สิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงจ านวน 2,281 ราย เป็นเงิน 
345,642 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 577,354 ราย เป็นเงิน 144,546,378 บาท การประปา
นครหลวง จ านวน 4,186 ราย เป็นเงิน 278,161 บาท และการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 26,287 ราย 
เป็นเงิน 1,819,446 บาท 
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4. ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 
ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 11.4 ล้านคนและผ่านการลงทะเบียน

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 3.1 ล้านคน รวมท้ังหมด 14.5 ล้านคน  
ซึ่งท้ังหมดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง  
1 สิทธิ เท่านั้น 

5. ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ 
ผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน ได้รับการบรรเทาค่าสาธารณูปโภค 

เบอร์ผู้ประสำนงำน 
กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (กรจ.) กรมบัญชีกลาง โทร.0 2127 7000 ต่อ 4206, 6919 

นายอภิชาติพงษ์ กรรณิการ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 02-126-5800 
ต่อ 2130 / 089-108-0898 

*************************** 

 



 

  

 
 
 
 
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
กรม ส านักนโยบายและแผน/ ส านักงานปลัดกระทรวง 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กรมการกงสุล 
ช่องทำงติดต่อ นายสรคม สุทธิเสงี่ยม นักการทูตปฏิบัติการ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๑๕ 
เร่ือง เอกสาร 2 ภาษา สะดวก ลดค่าใช้จ่ายการแปลภาษา 

1) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ์ 

เร่ือง เอกสาร 2 ภาษา สะดวก ลดค่าใช้จ่ายการแปลภาษา 
ทุกวันนี้ คนไทยเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ ไปเท่ียว ไปเรียนหนังสือ ไปท างาน 

ไปท าธุรกิจ ตลอดจนเรื่องครอบครัว ซึ่งในกิจการต่าง ๆ เหล่านั้น อาจจ าเป็นต้องใช้เอกสารแสดงตัวท่ีเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎร   

โดยปกติ บุคคลสัญชาติไทยจะมีช่ือและข้อมูลประจ าตัวในทะเบียนราษฎร แต่การน าเอกสารไปใช้ 
ในต่างประเทศ ต้องท าเป็นภาษาอังกฤษ และมีการรับรองว่าเป็นเอกสารท่ีมีผลทางกฎหมาย เรียกว่า นิติกรณ์ 
ซึ่งผู้เดินทางสามารถน าเอกสารพร้อมค าแปลไปยื่นขอนิติกรณ์ได้ท่ีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
แต่หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เห็นชอบในหลักการให้หน่วยราชการไทย
พิจารณาจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร  
         กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดท าค าแปลเอกสารทะเบียนราษฎร ๑๒ 
รายการ ซึ่งออกให้แก่ประชาชนท่ีมีข้อมูลรายการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียน
ครอบครัว และทะเบียนช่ือบุคคล  ท่ีจัดท าขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
เอกสาร ๑๒ รายการ ได้แก่ (๑) ทะเบียนคนเกิด/สูติบัตร (๒) ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร (๓) ทะเบียนบ้าน  
(๔) หนังสือรับรองการเกิด (๕) รายการบัตรประจ าตัวประชาชน (๖) ทะเบียนสมรส (๗) ทะเบียนหย่า  
(๘) ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (๙) ทะเบียนการเปล่ียนช่ือตัว (๑๐) ทะเบียนการต้ังช่ือสกุล  
(๑๑) ทะเบียนการร่วมใช้ช่ือสกุล (๑๒) ทะเบียนเปล่ียนช่ือสกุล  

ท้ังนี้ ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้วต้ังแต่เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ประชาชนจะขอคัดเอกสาร
การทะเบียนภาษาอังกฤษได้ท่ีเขตและอ าเภอท่ัวประเทศ พร้อมกันนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้พัฒนาระบบงานนิติกรณ์เอกสาร โดยขยายสาขาส านักงานให้บริการด้านนิติกรณ์เอกสาร ท่ีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
MRT คลองเตย เพิ่มเติมจากท่ีเปิดให้บริการอยู่แล้ว ๔ แห่ง คือ  
      - กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ  
      - ส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดเชียงใหม่   
     - ส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดสงขลา และ 
      - ส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดอุบลราชธานี 

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ กรมการกงสุลได้จัดบริการเอกสารแปล
ส าเร็จรูปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่บุคคลท่ีไม่สามารถขอคัดเอกสารภาษาอังกฤษจากกระทรวงมหาดไทยได้  
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเอกสารคืน บุคคลเจ้าของเรื่องสมควรน าต้นฉบับเอกสารมายื่นร้องขอด้วย
ตนเอง ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสารท่ีกองสัญชาติและนิติกรณ์ ช้ัน ๓ กรมการ
กงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
สายด่วนกรมการกงสุล ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ 

--------------------------------- 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม กรมชลประทาน/กรมปศุสัตว์ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กองเกษตรสารนิเทศ 
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง ย้ าอหิวาต์แอฟริกาสุกร ไม่ติดต่อคน บริโภคหมูได้ปลอดภัย 100% 

2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมส ำคัญของเร่ือง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลจากผู้หวังดีแจ้งผ่านแอพพลิเคช่ัน “DLD 

4.0”ว่ามีข่าวปลอมเกี่ยวกับ ASF ส่งต่อกันทางโซเชียลในเฟสบุ๊คและไลน์ ซึ่งต้นเรื่องมาจากประเทศเวียดนาม
โดยกระทรวงการส่ือสารเวียดนาม ออกประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
เกิดความหวั่นวิตก 

3) กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินงำน 
การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในปัจจุบันยังไม่พบโรคนี้

ในประเทศไทยโดยทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่างระดมสรรพก าลัง ร่วมกันบูรณาการในการป้องกันโรค ASF  
อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องท้ังการก าชับตรวจสอบใน 50 ด่านท่ัวประเทศ และการตรวจเข้มตามท่าอากาศยาน
ทุกแห่ง ป้องกันนักท่องเท่ียวน าผลิตภัณฑ์หมูเข้ามาในไทย รวมท้ังการต้ัง War Room ของภาครัฐและผู้เล้ียง
สุกร เพื่อตรวจหาจุดเส่ียง ASF ท้ังในส่วนจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านเพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคนี้เข้ามาสร้าง
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่ และเศรษฐกิจของประเทศได้ 

4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชน ไม่ให้เกิดความวิตกกังวลและเตือนให้หยุดแชร์ข่าว

หรือข้อมูลท่ีสร้างความแตกตื่นในสังคมวงกว้าง ท่ีส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคและมีผลกระทบร้ายแรงต่อภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารของไทย ท่ีมีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล 

5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในข้อมูลท่ีถูกต้อง 

6) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพนัธ ์
เร่ือง ย้ าอหิวาต์แอฟริกาสุกร ไม่ติดต่อคน บริโภคหมูได้ปลอดภัย 100% 

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ขอย้ าว่าโรค ASF เกิดเฉพาะในหมูเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คนและ
สัตว์ชนิดอื่นคนจึงสามารถบริโภคหมูได้อย่างปลอดภัย 100% ขอให้เกษตรกรและประชาชนอย่าต่ืนตระหนกแต่
ต้องตระหนักและช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังอย่าให้มีการลักลอบน าเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์หมูจากทุก
ประเทศเพื่อป้องกันความเส่ียงท้ังหมด และขอเตือนให้หยุดแชร์ข่าวหรือข้อมูลท่ีสร้างความแตกต่ืนในสังคมวง
กว้าง ท่ีส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคและมีผลกระทบร้ายแรงต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย ท่ีมี
มาตรฐานการผลิตในระดับสากลผู้น าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  มีโทษหนักท้ังจ าท้ังปรับ 

--------------------------------- 
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กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส านักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ช่องทำงกำรติดต่อ Email : prmnre.pr@gmail.com  

โทรศัพท์ 0 278 8642/0 2265 6268 โทรสาร 0 2278 8670 
1) หัวข้อเร่ือง  ประชาชนยิ้มกว้าง !! รัฐมอบท่ีดินท ากินกว่า 4 แสนไร่ท่ัวประเทศ   
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมส ำคัญของเร่ือง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ 
 เนื่องจากประชาชนท่ียากจนไม่มีท่ีดินท ากินและท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยของตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาการ
บุกรุกท่ีดินของรัฐ การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในการขยายพื้นท่ีทางการเกษตร การบุกรุกจับจอง
ของนายทุน การออกโฉนดท่ีดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง ท่ีดินมีจ ากัดในขณะท่ีประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
และท่ีดินถูกซื้อขายเปล่ียนมือจากเกษตรกรไปเป็นของนายทุน   

 

3) กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินงำน (แสดงให้เห็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ชัดเจน ท ำอะไร ที่ไหน 
อย่ำงไร พร้อมสถิติตัวเลข (ถ้ำมี) / กำรแก้ไขปัญหำ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ด าเนิน 
การส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินท่ีจะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ท่ีไม่มีท่ีท ากินและท่ีอยู่
อาศัย พร้อมด้วยรายช่ือผู้ครอบครองและส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน (กระทรวงมหาดไทย)  
เพื่อด าเนินการจัดท าข้อมูลและแผนปฏิบัติการจัดท่ีดินท ากิน ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท่ีดินต่อไป 
4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ าแนกลักษณะท่ีดินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ท่ีดินของ
รัฐท่ีราษฎรครอบครอง และท่ีดินของรัฐว่างเปล่าไม่มีผู้ครอบครอง และมีศักยภาพในการน ามาจัดท่ี ดิน ซึ่งมี
พื้นท่ีเป้าหมายท้ังหมด 6 ประเภท คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติ 2) ป่าชายเลน 3) ท่ีดินในเขตปฏิรูป 4) ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ 5) ท่ีราชพัสดุ และ 6) ท่ีดินสงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง รวมท้ังส้ิน 884 
พื้นท่ี 70 จังหวัด เนื้อที่ 1,309,679 ไร่  
   ท้ังนี้  ในปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินการตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีพื้นท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีแล้ว 140 
พื้นท่ี 57 จังหวัด เนื้อท่ี 473,050-1-78.06 ไร่ มอบหนังสืออนุญาตแล้ว จ านวน 105 พื้นท่ี 48 จังหวัด 
เนื้อท่ีรวม 389,626-0-75.64 ไร่ จัดคนลงในพื้นท่ีและรับรองรายช่ือแล้ว 40,380 ราย 50,281 แปลง 
และส่งมอบสมุดประจ าตัวผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว จ านวน 11,338 เล่ม ใน 21 จังหวัด  และด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 118 พื้นท่ี 56 จังหวัด  
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 
         ราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีท่ีดินท ากินได้รับการจัดท่ีดินท ากินในลักษณะแปลงรวมและได้รับสิทธิ์ในการ
จัดการท่ีดินอย่างถูกต้องตามถูกกฎหมาย อีกท้ังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้ มีความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้น ได้รับความมั่นคงในการด ารงชีวิต น าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งต่อไป 

  

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้สู่ชุมชน 
ครัง้ที่ 1 / 2562 วันที่ 13 มีนำคม 2562 
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6) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ ์

เร่ือง  ประชาชนยิ้มกว้าง !! รัฐมอบท่ีดินท ากินกว่า 4 แสนไร่ท่ัวประเทศ 
เนื่องจากประชาชนท่ียากจนไม่มีท่ีดินท ากินและท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยของตนเอง ก่อให้เกิด

ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในการขยายพื้นท่ีทางการเกษตร การบุกรุก
จับจองของนายทุน การออกโฉนดท่ีดินหรือเอกสารสิทธิ์ท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งท่ีดินมีจ ากัดในขณะท่ีประชาชนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และท่ีดินถูกซื้อขายเปล่ียนมือจากเกษตรกรไปเป็นของนายทุน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลท่ีดิน
และแผนท่ีขอบเขตท่ีดินท่ีจะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ท่ีไม่มีท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศัย โดยจ าแนกลักษณะท่ีดินออกเป็น  
2 ลักษณะ คือ ท่ีดินของรัฐท่ีราษฎรครอบครอง และท่ีดินของรัฐว่างเปล่าไม่มีผู้ครอบครอง และมีศักยภาพในการ
น ามาจัดท่ีดิน ซึ่งมีพื้นท่ีเป้าหมายท้ังหมด 6 ประเภท คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติ 2) ป่าชายเลน 3) ท่ีดินในเขต
ปฏิรูป 4) ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 5) ท่ีราชพัสดุ และ 6) ท่ีดินสงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง  
รวมทั้งส้ิน 884 พื้นท่ี 70 จังหวัด เนื้อที่ 1,309,679 ไร่  

ในปัจจุบันรัฐบาลได้อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีแล้ว 140 พื้นท่ี 57 จังหวัด เนื้อท่ี 
473,050-1-78.06 ไร่ มอบหนังสืออนุญาตแล้ว จ านวน 105 พื้นท่ี 48 จังหวัด เนื้อท่ีรวม 389,626-0-
75.64 ไร่ จัดคนลงในพื้นท่ีและรับรองรายช่ือแล้ว 40,380 ราย 50,281 แปลง และส่งมอบสมุดประจ าตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว จ านวน 11,338 เล่ม ใน 21 จังหวัด และด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 
118 พื้นท่ี 56 จังหวัด 

การจัดการท่ีดินท ากินให้ชุมชนท าให้ราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีท่ีดินท ากินได้รับการจัดท่ีดินท ากิน
ในลักษณะแปลงรวมและได้รับสิทธิ์ในการจัดการท่ีดินอย่างถูกต้องตามถูกกฎหมาย อีกท้ังได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้ มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ได้รับความมั่นคงในการด ารงชีวิต น าไปสู่การเป็นชุมชน 
ท่ีเข้มแข็งต่อไป 

--------------------------------- 


