
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ศบค.มท. ส่ังการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และ 
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้น 
การแพร่ระบาดโควิด-19 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่ กระทรวงการคลัง - 

3. อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว 
ปี 63/64 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที 

เริ่ม 1 ม.ค. 64 
กระทรวงสาธารณสุข - 

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 48 / 2563  



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค.มท. ส่ังการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นท่ีและความรับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพื้นท่ี  
สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค.มท. ส่ังการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) ได้ส่ังการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน ดังนี้  

๑) ในพื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานการปฏิบัติและวางมาตรการร่วมกับหน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นที่ให้เข้มงวด ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบ 
เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน หากพบการลักลอบเข้าประเทศ  
ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น  

๒) ในพื้นที่ตอนใน ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค 
และการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกำหนดให้มี 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่องทางผ่านแดนทุกแห่งที่มีการอนุญาตให้ใช้ในการ 
ผ่านเข้า-ออก ของบุคคล สินค้า และยานพาหนะที่ชัดเจน ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   

๓) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ 
รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบบุคคล 
ที่เดินทางจากพื้นที่ เส่ียงให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หากพบการละเมิดให้พิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมาย  

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วม
กิจกรรม ในพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เว้นระยะห่างหรือหลีกเล่ียง 
การสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้า-ออก 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2563 วันที่  16  ธันวาคม  2563 

 



 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ 

1) หัวข้อเร่ือง ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่ 

ชาวสวนยางยิ้มออก รัฐบาลไฟเขียวจ่ายค่าส่วนต่างราคายางตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่ ๒ ให้ทั้งกลุ่มบัตรสีเขียวและสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 
๑.๘ ล้านรายทั่วประเทศ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้โอนเงินคร้ังที่ ๑ ในวันที่  
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะโอนคร้ังต่อๆ ไปในเดือนถัดไปจนครบ ๖ งวด ๖ เดือน 

การชดเชยส่วนต่างราคายางคร้ังนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตก
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลา ๖ เดือน คือ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี
ข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยาง 
แห่งประเทศไทย ซึ่งราคายางที่ใช้ประกันรายได้เกษตรกร ได้แก่ 

๑. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ๖๐ บาท/กิโลกรัม 
๒. น้ำยางสด (DRC ๑๐๐%) ๕๗ บาท/กิโลกรัม 
๓. ยางก้อนถ้วย (DRC ๕๐%) ๒๓ บาท/กิโลกรัม 
โดยมีเงื่อนไข คือ ยางแห้ง ๒๐ กิโลกรัม/ไร่/เดือน ยางก้อนถ้วย ๔๐ กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละ 

ไม่เกิน ๒๕ ไร่ แบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน ๖๐% คนกรีดยาง ๔๐% โดยคิดส่วนต่างราคาเฉล่ียย้อนหลัง 
๓๐ วัน  ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ธ.ก.ส. ทุ กสาขาทั่วประเทศ หรือ  
Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ บริการ ๒๔ ช่ัวโมง 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2563 วันที่  16  ธันวาคม  2563 

 



 

 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ 

1) หัวข้อเร่ือง อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64 

ได้ชัวร์ ไม่มีตกหล่น! สำหรับโครงการจ่ายเงินชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี 63/64 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินเพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนา 
อย่างทั่วถึง ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น 

1) ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง  
2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตราร้อยละ 2.25 
3) ค่าบริหารจัดการ 
ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกร 

ในงวดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว และงวดที่ 2 บางส่วน รวม 1,429,135 ครัวเรือน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ระบุวัน  
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  และจะทยอยจ่ายตามรอบการเก็บเกี่ยวต่อไป 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคู่ขนานช่วยเหลือพี่น้องชาวนา เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก  
อีก 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 - 
29 กุมภาพันธ์ 2564   

2) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระยะเวลาดำเนิน
โครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564   

3) โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ระยะเวลาดำเนินการ  
1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564  

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ทุกสาขา หรือ โทร. 0 2555 0555 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2563 วันที่  16  ธันวาคม  2563 

 



 

 

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

1) หัวข้อเร่ือง ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพบผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม

รัฐบาลก็ได้มีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงขอย้ำเตือนประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 
โดยขอแนะนำวิธีการดูแลตนเอง ดังนี้ 

๑) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคร้ังที่เข้า-ออกพื้นที่สาธารณะ 
๒) เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร 
๓) หลีกเล่ียงการใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น 
๔) ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก 
๕) หลีดเล่ียงหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่เส่ียงหากไม่จำเป็น 
๖) หลีกเล่ียงการอยู่ในสถานที่แออัด 
๗) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด 
๘) หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
๙) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
๑๐) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรือผ่านความร้อน 
ทั้งนี้ ยังขอย้ำเตือนให้ประชาชนเช็คอิน “ไทยชนะ” ทุกคร้ัง ที่ไปยังพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้สะดวก 

ในการติดตามและแจ้งข้อมูลกรณีมีความเส่ียงต่อการพบเช้ือโควิด-19 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เร่ิม 1 ม.ค. 64 

สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นจะย้ายหน่วยบริการ “บัตรทอง” ฟังทางนี้ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการปรับเปล่ียนระบบการลงทะเบียนบัตรทองจากเดิม  
ที่จะเกิดสิทธิทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดือน นั้น แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชน
สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 15 วัน ซึ่งประชาชนสามารถเปล่ียนหน่วย
บริการได้มากกว่า 1 คร้ัง แต่ไม่เกิน 4 คร้ัง สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการย้ายได้ที่ “หน่วยบริการ”  
หรือทำได้ที่ LINE official : @nhso หรือจุดรับลงทะเบียน ดังนี้ 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง สามารถลงทะเบียนได้ที่ 
- สปสช. เขต 13 กทม. (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) 
- เดอะมอลล์บางแค ช้ัน 3 
- สำนักงานเขต 19 แห่ง ประกอบด้วย (คลองเตย คลองสามวา ธนบุรี บางกะปิ บางขุนเทียน  

บางแค บางพลัด ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว สายไหม หนองแขม 
หนองจาก หลักสี่ และ ห้วยขวาง) 

สำหรับในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาล
ของรัฐใกล้บ้าน 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. หมายเลข 1330 ได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2563 วันที่  16  ธันวาคม  2563 

 



 
 
 

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 
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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 
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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 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 

 



- 2 - 



- 3 - 
 


