ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
มาตรการด้านความมั่นคง
1. รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"
2. ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

สำนักนายกรัฐมนตรี

-

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
สำนักนายกรัฐมนตรี
3. เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"
4. ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว กระทรวงการคลัง
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย
5. น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"
ในขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้กลับมาอีกครั้ง หลายพื้นที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
และมีแนวโน้มว่าอาจจะขยายไปอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ และ ในกรุงเทพมหานคร
รัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญ หาดังกล่าว จึงได้ระดมทีมจากหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมปัญหามลภาวะอย่างจริงจัง ดังนี้
1. กวดขันบังคับใช้กฎหมายกับการเผาพืชไร่ในที่โล่งโดยนำข้อมูลแผนที่จุดความร้อน และลงพื้นที่
ตรวจสอบ
2. ตรวจสอบมลภาวะของโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือลดกำลังการผลิตในภาวะดังกล่าว
3. ให้ ความสำคัญ กับการแก้ปัญ หาจราจร (พื้น ที่คับคั่ง) ตั้งจุดตรวจสกัดรถควัน ดำที่สร้างปัญ หา
ในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้การขนส่งสาธารณะ
สำหรั บ พื้ น ที่ ก รุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล รั ฐ บาลได้ เน้ น มาตรการควบคุ ม เฉพาะหน้ า เช่ น
ดำเนิ น การควบคุ ม เวลากิ จ กรรมการก่ อสร้ าง ลดใช้ย านพาหนะในพื้ น ที่ เขตเมื อ งที่ ห นาแน่ น โดยเฉพาะ
เครื่องยนต์ดีเซล ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน รวมถึงให้ทีมสาธารณสุขร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในภาพรวม
โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน งดเว้นการเผาในที่โล่งแจ้ง การเผาเศษวัชพืช และ
สวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละออง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคน สำหรับผู้พบเห็นเหตุไฟป่าหรือ
ได้ รับ ผลกระทบจากปั ญ หาหมอกควัน และฝุ่น ละออง สามารถติด ต่ อแจ้งเหตุแ ละขอความช่ วยเหลือ ได้ ที่
สายด่วนนิรภัย 1784
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ
ปัจจุบันการเกิดไฟป่าในไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ รวมถึง
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั งก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ หมอกควั น จนกลายเป็ น กลายเป็ น ปั ญ หาใหญ่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย และชี วิ ต ของประชาชนเป็ น วงกว้ า ง โดยการเกิ ด ไฟป่ า เกิ ด ขึ้ น ได้ จ าก
3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ใบไม้และกิ่งไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง ก๊าซออกซิเจน และความร้อน
สาเหตุ ข องการเกิ ด ไฟป่ า หลั ก ๆ เกิ ด จากมนุ ษ ย์ แ ละการเกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ อาทิ ฟ้ า ผ่ า
การเสียดสีของวัสดุตามธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด
ผลกระทบต่อสัตว์ป่า เนื่อ งจากแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย กระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งดิน น้ำ พื ช รวมถึ ง
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกิดไฟป่ามีจำนวนลดลง
แนวทางในการป้องกันไฟป่า ประชาชนสามารถช่วยกันทำได้ โดยการสร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่
เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น การดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า โดยการเก็บกวาดพื้นที่ ไม่ให้มีใบไม้แห้ง
หรือกิ่งไม้แห้งกองสุม ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิง และการหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า
โดยไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืช งดการจุดไฟหรือกองไฟในพื้นที่ป่า
จึง ขอฝากประชาชนร่ วมรณรงค์ ใส่ ใจสิ่ง แวดล้ อ ม งดการเผาทุ ก ชนิ ด เพื่ อ ลดการเกิ ด ไฟป่ า และ
ควัน พิษ ในอากาศ ซึ่งนับเป็นปั ญหาที่ สร้างความเสียหายต่อทรัพ ยากรป่ าไม้และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ งยังเป็ น
ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"
เตรีย มตัวให้ พ ร้อ มกั บ โครงการ “เราเที่ ย วด้วยกั น ” ที่ ล่า สุด ได้เพิ่ ม สิ ท ธิต ามคำเรีย กร้ อ ง อาทิ
1) เพิ่ ม สิ ท ธิ ก ารจองห้ อ งพั ก เป็ น 15 คื น /คน 2) ขยายเวลาการจองที่ พั ก ตั้ ง แต่ 6 โมงเช้ า – เที่ ย งคื น
3) ขยายเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ออกไปถึง 30 เมษายน 2564 และ 4) รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน
40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท เมื่อเดินทางไป 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา
เชียงใหม่ และเชียงราย
สำหรับท่านใดที่อยากได้รับสิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และสำหรับท่านใดที่เคยได้รับสิทธิแล้ว
อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ เพื่อใช้งานต่อเนื่อง
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555
1) หัวข้อเรื่อง ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว
พี่น้องชาวนาได้เฮอีกครั้ง หลังรัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและลดต้นทุนการผลิต
ไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดรัฐบาลได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำโครงการคู่ขนาน
เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข้ า วเปลื อ กนาปี ปี ก ารผลิ ต 2563/64 เพื่ อ ให้ ชาวนามี เงิ น ทุ น
หมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาตกต่ำ โดยจ่ายสิน เชื่อ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก
ณ ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2 ชาวนากู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรแห่งละ
ไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนภาคใต้เริ่มเดือน มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564
2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64
เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บรักษา เพื่อรอขายหรือแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 2555 0555
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
น้ำท่ วมเป็นภัยธรรมชาติที่ เกิดในช่วงฤดูฝน สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพ ย์สิน โดยเฉพาะ
ประชาชนที่ อาศั ยในบริเวณพื้ น ที่ลุ่ม ต่ำ ที่ ลาดเชิ งเขา และที่ ราบลุ่ มริม ฝั่งแม่ น้ำ กรมป้ อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
1) ติดตามข่าวพยากรณ์ อากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยหมั่นตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศ
และประกาศเตือนภัย ติดตามปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ระดับขึ้น - ลง ของน้ำในแม่น้ำ และการคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุน
2) เตรียมพร้อมของสำรองไว้ อุ่นใจใช้ยามน้ำท่วม เตรียมของใช้จำเป็น อาทิ วัสดุที่ลอยน้ำได้
ไว้เกาะยึดพยุงตัว เช่น แกลลอนน้ ำ ห่วงยาง หรือเสื้อชูชีพ ไฟฉายและถ่านสำรอง เที ยนไข เชือก นกหวีด
รวมถึงเตรียมถุงฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์ทำความสะอาด
ร่างกาย ชุดปฐมพยาบาล หากมีเอกสารสำคัญควรใส่ซองพลาสติกเก็บไว้ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
3) การวางแผนป้ องกัน น้ำท่ วมบ้าน กำจั ดขยะไม่ให้อุ ดตัน ท่อ น้ำ และทางระบายน้ำ กำจัดสิ่ ง
กีดขวางทางระบายน้ำ เสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน และตรวจสอบความแข็งแรงอยู่เสมอ หรือวางกระสอบทราย
เป็นแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้ามาท่วมในบริเวณบ้าน
ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย
โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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