
ที่ นศ 0023.1/ว      ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถนนราชด าเนิน  นศ  80000 

       มีนาคม  2563 

เรื่อง  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง 

อ้างถึง หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.1/ว 242 
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0017.2/ว 1407 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563    จ านวน 1 ฉบับ 

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง   
การรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) ตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  890/2562 ลงวันที่ 25 
มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้จากกระทรวงมหาดไทย (คณะท างานบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ทีม Admin กลาง)) ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม ชื่อ “ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
สร้างการรับรู้” เพ่ือส่งข่าวสารดังกล่าวให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปสร้างการรับรู้ในระดับ
อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือด าเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 และครั้งที่ 8/2563  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่        
ส่งมาด้วย และด าเนินการรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง https://forms.gle/8MUiMpK7qfeVrfrC9 
หรือตาม QR code ในท้ายหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โทร. 0 7535 6144 ต่อ 25 
ผู้ประสานงาน นายกันตภณ สุระการ 
โทร. 08 0008 8501 

๑๑๓
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. การประปาวางแผนรับมือภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ สั่งเพิ่มมาตราการ
แก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

- 

4. ข่าวปลอม อย่าแชร์! มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมือง
เชียงใหม่ 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพ่ือให้

ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได ้
กระทรวงมหาดไทย - 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจกัรกลแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ในระดบัพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเขตฯประสบภัยแล้ง จำนวน 22 จังหวัด รวม 128 
อำเภอ 676 ตำบล 5,849 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งได้เร่งประสานทุกหน่วยงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
โดยระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความ
เสี่ยงของพื้นที่ ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตืน้ การขุดบ่อน้ำบาดาล การเป่าล้างบ่อบาดาล และจัดรถบรรทกุ
น้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บา้นและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด สำหรับเกษตรกรขอความร่วมมือในการปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 
และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ 

ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความชว่ยเหลือ
ได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวง 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. สายด่วน PWA call center 1662 และ MWA Call Center 1125 

1) หัวข้อเรื่อง การประปาวางแผนรับมือภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การประปาวางแผนรับมือภัยแล้ง มั่นใจมนี้ำใช้อย่างเพียงพอ 

ประเทศไทยขณะนี้กำลังเผชิญกับภัยแล้งในหลายพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้วางมาตรการ 
สู้ภัยแล้ง ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ ดังนี้ 1. ด้านแหล่งน้ำดิบ มุ่งเน้นให้การประปาส่วนภูมิภาคทกุสาขา 
มีปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพเพียงพอ ตลอดฤดูแล้ง รวมทั้งมีการสำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบเพื่อทำแผน
จัดการแหล่งน้ำ 2. ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ รักษาปริมาณน้ำดิบที่คงอยู่ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตลอด
ฤดูแล้งและจัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ 3. ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชน เตรียมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รบัความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งในและนอกเขตบริการ โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของการ
ประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม ได้ที่ www.pwa.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน PWA call 
center 1662 

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ การประปานครหลวง 
มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดนำ้ดว้ยอีกทางหนึง่ โดยได้มีการวางแผนรบัมอื
ภัยแล้ง 3 ระยะ ดังนี้ 1. ระยะสั้น แก้ไขปัญหาโดยเปิดจุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้ให้บริการประชาชนฟรีทุกวัน  
ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. และให้บริการรถน้ำดืม่เคลื่อนที่ใน
ชุมชนต่าง ๆ ฟรี 2. ระยะกลาง จะมีการดำเนินโครงการปรับปรงุกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 – 10 เพื่อ
ขยายและเพิ่มกำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ปรับปรุงคลองประปาฝั่ง
ตะวันตก และก่อสร้างขยายถังเก็บน้ำใสที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน และ 3. ระยะยาว วางโครงการผันน้ำดิบ
จากคลองประปาฝั่งตะวันตกเข้าสู่คลองประปาฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการของการ
ประปานครหลวงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center 1125 
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กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2278 8400 - 19 

1) หัวข้อเรื่อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ สั่งเพ่ิมมาตราการแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มฯ สั่งเพ่ิมมาตราการแก้ปญัหา ฝุ่น PM 2.5 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ได้สั่งเพิ่มมาตรการและแนวทางการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด รวมถึงจังหวัดที่มีปัญหาหมอกควัน 
โดยให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้ 

- ห้ามเผาในพื้นที่เขตชุมชนเด็ดขาด  
- เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่มีควันดำและมลพิษ  
- ควบคุมการใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤต และสนับสนุนให้ประชาชนใช้

ระบบขนส่งสาธารณะทดแทน  
- สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ/รถยนต์ไฟฟ้า หรือทางเลือกอื่นที่ไม่ก่อมลพิษ เช่น ทางจักรยาน 

ในช่วงที่มีมลพิษทางอากาศมีค่าสูง  
- ลดหรือหยุดกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูง 
นอกจากนั้นได้มีการหารือแนวทางจัดสร้างระบบ Citizen Watch ให้ประชาชนรายงานป้ายทะเบียน

ของรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ และใช้เป็นเงื่อนไขในการอนุญาตต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี การพิจารณาให้
เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่จากบ้านได้ กำหนดมาตรการเยียวยาและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจาก
มลพิษทางอากาศที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของทางราชการ และกำหนด 
ค่าปรับรวมทั้งบทลงโทษรถยนต์ที ่มีการถอด Catalytic Converter หรือ Diesel Particulate Filter (DPF)  
ออกจากยานพาหนะ 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2282 1461 

1) หัวข้อเรื่อง ข่าวปลอม อย่าแชร์! มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข่าวปลอม อย่าแชร์! มสัยิดเกิน 100 แห่ง ทัว่เมืองเชียงใหม่ 

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่  
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าว
นั้นเป็น “ข้อมูลเท็จ” 

จากที่มีผู้โพสต์ว่าตะลึงทั้งเมือง มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่ กรมการปกครอง ขอชี้แจง
ให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จากการตรวจสอบทางทะเบียนล่าสุดเมื่อสิ้นปี พ.ศ.
2562 (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีมัสยิดจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่งเท่านั้น ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่า มัสยิดต้อง
จดทะเบียนแต่อย่างใด เพียงแต่เมื่อจดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล และนอกจากมัสยิดแล้ว ยังมี
สถานที่ประกอบศาสนกิจที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นอีกด้วย เช่น มูศ็อลลา บาแล หรือบาลาเซาะ เป็นต้น ซึ่งมิได้มี
กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด 

ดังนั ้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื ่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อ  
ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนา
อิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 0 2282 1461 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2791 7142 

1) หัวข้อเรื่อง มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพ่ือให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพ่ือให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากรณีการขอสัญชาติของผู้สูงอายุไร้สัญชาติอยู่ระหว่างดำเนินการ
ปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยกรณีผู้สูงอายุนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของคนต่างด้าวในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการแก้ไขอุปสรรคในการขอแปลง
สัญชาติเป็นไทยของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ุ รวมถึงกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รัฐมี
นโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิโดยได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎร์และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก พร้อมทั้งได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้สามารถขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยได้เช่นเดียวกับคนต่างด้าวอื ่นทั ่วไป โดยปรับปรุงแนวทางประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้แปลงสัญชาต ิในประเด็นต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติเรื่องการมีความประพฤตดิี คุณสมบัติเรื่องการ
มีอาชีพเป็นหลักฐาน คุณสมบัติเรื่องการมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และคุณสมบัติเรื่องการมีความรู้ภาษาไทย  

กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
สัญชาติของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์รวมถึงกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้เร่ง
ดำเนินการอย่างจรงิจังและเร่งดว่นเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นสัญชาตใิห้แก่บุคคลกลุ่มดงักล่าว เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่พึง
มีพึงได้ตามกฎหมายและนโยบายรัฐ และห้ามไม่ให้มีการแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน
ใดๆ จากการดำเนินการโดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรแล้วยังทำให้
เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและจริยธรรมที่ดีของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ 
ปราบปรามผู้จำหน่าย 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. กรมอนามัย คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด 
ด่านแรกสกัดเช้ือโรค 

กระทรวงสาธารณสุข - 

3. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติด
เช้ือไวรัส โควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะ

วิกฤติโรคระบาด 
กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

******** 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ  0 2222 1871 

1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ ปราบปรามผู้จำหน่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มหาดไทยเดนิหน้าแกป้ัญหายาเสพตดิ ลดผู้เสพ ปราบปรามผู้จำหน่าย 
กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสั่งการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ และประสานฝ่ายความมั่นคง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้
กฎหมาย ระบบบำบัดผู้ติดยาเสพติดผ่านชุมชนบำบัด และการสมัครใจบำบัด โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ดำเนินการลดอุปสงค์ อุปทานของยาเสพติด ดังนี้  

ในส่วนของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย (อุปทาน/Supply Side) เจ้าหน้าที่ต้องเน้นการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสำคัญทั้ง
กับฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดประชาชน
สนับสนุนการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนดำเนินการในรูปแบบประชาสังคม (Civil Society) โดย
ใช้การข่าวร่วมกับการปราบปราม พ้ืนที่ชายแดนนายอำเภอต้องใช้กลไกประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดน (Border Liaison Office: BLO) เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ไปจนถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน  

ในส่วนของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (อุปสงค์/Demand Side) ป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่  
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงสูง (15 – 24 ปี) โดยใช้พลังครอบครัว กล่อมเกลาให้เป็นคนดี หรือ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบำบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจ ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกรม  
การปกครอง ที่ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ การลดผู้เสพซ้ำ เน้นการคืนคนดีสู่สังคม โดยติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาในทุกระบบ โดยเฉพาะให้ความสำคญัชุมชนบำบัด เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกผ่านความร่วมมือและเปิดโอกาสจากคนในชุมชนด้วยกัน ตลอดจนการ
ส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีเพ่ือสร้างรายได้ ไป
จนถึงเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ “ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่” ทั้งท้องที่และท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จริงจัง หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2590 4053 

1) หัวข้อเรื่อง กรมอนามัย คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด ด่านแรกสกัดเชื้อโรค 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรมอนามัย คมุเขม้ 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด ด่านแรกสกดัเชือ้โรค 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะโรงอาหาร ฟู้ดคอร์ท คุมเข้ม 3 ขั้นตอนล้างทำความสะอาด
ภาชนะถูกหลักสุขาภิบาล เป็นด่านแรกสกัดเชื้อโรคสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการที่
สำคัญที่สุดที่จะทำให้ภาชนะที่ใช้ในโรงอาหาร หรือฟู้ดคอร์ท สะอาดปลอดภัย คือการล้างที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
โดยล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งสนิท 3 ขั้นตอน คือ  

1) ขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจาน 
2) ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง 
3) ฆ่าเชื้อโรคด้วยการทำให้แห้ง โดยตากแดดหรืออบด้วยความร้อน  

ส่วนวิธีการเลือกและใช้ช้อนส้อมและภาชนะให้ถูกสุขอนามัยนั้น ให้เลือกที่ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รูปทรงทำความสะอาดง่าย ทนทาน ไม่แตกหักง่าย และใช้ให้ถูกประเภทอาหาร 
เมื่อล้างสะอาดแล้วเกบ็ควำ่ให้แห้ง และต้องเก็บให้เป็นระเบียบ วางซ้อนนอนเรยีงเปน็ทางเดยีวในภาชนะโปร่ง
สะอาดหรือวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดที่มิดชิด โดยให้เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 เซนติเมตร 

กรมอนามัย ไม่แนะนำให้นำช้อนส้อมมาจุ่มหม้อหุงข้าวเพ่ือฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากหม้อหุงข้าว 
ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้ และหากเป็นหม้อหุงข้าวประเภทที่เคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟลอน 
เซรามิค อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารโลหะจำพวกตะกั่วและโครเมียม  ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสุขภาพ 0 2590 2000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข้อแนะนำประจำวนัในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข “กินร้อน ช้อนกลาง 

ล้างมือ” หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอดว้ยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก 
ปาก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ผู้ป่วย
และผู้ที่มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  

สำหรับประชาชนที่มีประวัติ เดินทางไปในพ้ืนที่ เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่ วย  
หลังเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก 
ไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม 
และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

หากผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดและ  
หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ขอให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไป
ท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปขอให้ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแปรปรวน ใช้มาตรการ  
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และสวมหน้ากากป้องกันโรค เวลาไอ จาม หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ
โรคระบบทางเดินหายใจ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรม
ควบคุมโรค โทร. 1422 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หน้ากากอนามัย ใส่อยา่งไรให้ถูกต้อง 
ในช่วงนี้บางพ้ืนที่ของประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นละออง และสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ

ไวรัสต่าง ๆ ที่อาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรค อาทิ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด กรมควบคุมโรคจึงขอ
แนะนำวิธีการสวมใส่หนา้กากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยถูกวิธสีามารถป้องกันเชื้อโรค
ที่มากับอากาศได้ถึง 80% 

ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย 
1. ล้างมือให้สะอาด ก่อน – หลังสวม และถอดหน้ากากทุกครั้ง 
2. จับสายคล้องหูทั้งสองข้าง 
3. สวมคลุมจมูกและปาก ให้นำด้านที่มีลวดไว้บริเวณสันจมูก โดยหันหน้าด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก 
4. ดันลวดให้แนบกับสันจมูกและใบหน้า 
5. ดึงขอบล่างให้คลุมใต้คาง 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 

โทร. 1422 
******* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2232 1341 

1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้ประกนัตนอุ่นใจ “รกัษาได้ตามสิทธ”ิ แม้ในภาวะวิกฤตโิรคระบาด 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด – 19” และทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ
รุนแรง ปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของ  
คนที่ป่วย 

สำนักงานประกันสังคม ได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ
เตรียมความพร้อมในการรักษาและวิธปี้องกันอย่างเตม็ที่ รวมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำ
เรื่องสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนี้ 

กรณีเจ็บป่วย : ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน : 
- ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยสำนักงานประกันสังคม  

จะรับผิดชอบภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด 
- ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับ

ประโยชน์ทดแทน  
- กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย และต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานหลายวันทำให้

สูญเสียรายได้ สามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม 

ทั้งนี้ขอให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
สวมใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันเชื้อโรค หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่
ใกล้ชิดผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่แออัดและมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงโรคระบาด และ
หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดนิหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนือ่ยหอบ ให้สวมหน้ากาก
อนามัย และรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว โดยสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ขอรับการรักษา 
พยาบาลได้ตามสิทธิ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสายด่วน 
1506 
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