
 
 
 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
ด้านมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

1. มหาดไทยสั่งด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 

กระทรวงมหาดไทย - 

ด้านการบริการภาครัฐ 
2. ข่าวดีส าหรับผู้กู้ กยศ. ท่ีผิดนัดช าระหนี้ สามารถ

ประนีประนอมลดเบ้ียปรับไดร้้อยละ 75 
กระทรวงการคลัง - 

3. รัฐเปิดแอปฯ Thailand Tourism Directory ยกระดับ
ด้านข้อมูลการท่องเท่ียวประเทศไทย 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

4. กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข 
5. ร่วมสร้างชุมชนไม้มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซ

เรือนกระจก และสร้างพื้นท่ีสีเขียวท่ัวประเทศ 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- 

6. สุขภาพดีเร่ิมต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

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

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ ( Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้”และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 14/ 2562 



 
กระทรวง/หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย 
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑) หัวข้อเรื่องมหาดไทยสั่งด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มหาดไทยสั่งด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน 

รวมทั้งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (สสน.) คาดการณ์ปริมาณฝน
ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 จะมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติ และในบางพื้นที่จะมีสถานการณ์
ฝนทิ้งช่วง ซึ่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ในเบื้องต้นแล้วนั้น 

กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ 
ฝนทิ้งช่วงในระยะเร่งด่วน โดยให้จังหวัดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยติดตาม
สภาวะอากาศและการบริหารจัดการน้ าอย่างใกล้ชิด ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน และหน่วยทหารในพ้ืนที่ เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนถึง
สถานการณ์น้ า รวมทั้งรณรงค์ใช้น้ าอย่างประหยัด และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการบูรณาการ
ให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ  

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส ารวจและจ าแนกพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ให้ชัดเจน ทั้งพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค พื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า 
เพื่อการเกษตร โดยให้การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาหมู่บ้าน ตรวจสอบปริมาณ
น้ าดิบต้นทุน หากพบว่าจุดใดเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า และไม่สามารถผลิตหรือแจกจ่ายน้ าให้กับ
ประชาชนได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตที่เข้ามาสนับสนุนในพ้ืนที่ รวมทั้งเครื่องจักรกลของ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยทหาร เพ่ือจัดรถบรรทุกน้ า เครื่องสูบน้ า เครื่องสูบส่งน้ าระยะไกล 
เพิ่มปริมาณน้ าดิบในการผลิตเป็นน้ าประปาให้เพียงพอ และแจกจ่ายน้ าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งบรรจุในภาชนะเก็บกักน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  

ส าหรับ ในด้านการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกับประชาชน  
หากพื้นที่ใดประสบความเสียหายจากกรณีภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรอง
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน และ หาก เป็นความเสียหาย 
ด้านการเกษตร ให้จ าแนกความเสียหายเป็นพ้ืนที่ประเภท เช่น นาข้าว พืชสวน พืชไร่ ทั้งนี้ หากพี่
น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถติดต่อแจ้งสายด่วนสาธารณ
ภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

********* 
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กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 20164888ต่อ 451 , 452 

1)หัวข้อเรื่องข่าวดีส าหรับผู้กู้ กยศ. ที่ผิดนัดช าระหนี้ สามารถประนีประนอมลดเบี้ยปรับไดร้้อยละ 75 
2) ที่มา/หลักการ 

กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืม ที่ค้างช าระหนี้จนถึงข้ันถูกบอกเลิกสัญญาและด าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้
กู้ยืมที่ถูกด าเนินคดีในปี 2562 ท าสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 
75 ของเบี้ยปรับ  ที่มีอยู่ ณ วันท าสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่
ตกลงท าสัญญาแล้วต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวด
หนึ่ง จะน าส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามค าพิพากษาทันที ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนช าระ
ได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันท าสัญญาประนีประนอมยอมความข้ึนกับจ านวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ย
ปรับ) คงเหลือ ณ วันท าสัญญาประนีประนอมยอมความ • ทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนช าระไม่
เกิน 9 ปี • ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000 - 400,000 บาท ให้ผ่อนช าระไม่เกิน 12 ปี  • ทุนทรัพย์มากกว่า 
400,000 บาทข้ึนไป ให้ผ่อนช าระไม่เกิน 15 ปี   
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างช าระ
จ านวนมากให้สามารถผ่อนช าระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้อีก และเป็นการ
สร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม โดยหลังจากท่ีผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องช าระเงินทุกเดือนตามที่ก าหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดช าระหนี้
หรือค้างช าระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว กองทุนจะท าการบังคับคดีต่อไปในอนาคต   

4) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการท าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขในการท าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพ่ือช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างช าระหนี้จนถึงขั้น
ถูกบอกเลิกสัญญาและด าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกด าเนินคดีในปี 2562 ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 ของเบี้ยปรับที่มีอยู่  
ณ วันท าสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้นมีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงท าสัญญา
แล้วต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง  
จะน าส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามค าพิพากษาทันที  

ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินในการผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 1 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความขึ้นกับจ านวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันท า
สัญญาประนีประนอมยอมความ โดยกรณีทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนช าระไม่เกิน 9 ปี 
กรณีทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000 - 400,000 บาท ให้ผ่อนช าระไม่เกิน 12 ปี และกรณีทุนทรัพย์
มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนช าระไม่เกิน 15 ป ี

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 14 / 2562 วันที8่สิงหาคม  2562 

 
 



- 2 - 
 
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ 

ค้างช าระจ านวนมากให้สามารถผ่อนช าระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้อีก 
และเป็นการ เสริม สร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม โดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันได้ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องช าระเงินทุกเดือนตามที่
ก าหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดช าระหนี้หรือค้างช าระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว 
กองทุนจะท าการบังคับคดตี่อไปในอนาคต 

********* 
 
 



 
 
 

กระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา   
ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์ 0 2356 0569 , 0 2356 0742 website: www.mots.go.th 

1) หัวข้อเรื่องรัฐเปิดแอปฯ Thailand Tourism Directory ยกระดับด้านข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย 
2) ที่มา/ หลักการ/ ความส าคัญของเรื่อง/ ปัญหาที่ผ่านมา 

รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเปิด เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวทั่วไทยภายใต้ชื่อว่า “ThailandTourismDirectory” ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการจัดท าข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยมีภาครัฐ
เป็นแกนกลางในการจัดท า เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด        
3) การด าเนินการ/ ผลการด าเนินงาน/ การแก้ไขปัญหา 

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้รายละเอียดการเชื่อมโยงตามแผ่นภาพ  (infographic) และสามารถหาข้อมูล     
ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซด์ www.mots.go.th , www.thailandtourismdirectory.go.thในขณะเดียวกัน     
สามารถดาวน์โหลด  Mobile Application “ThailandTourismDirectory” ที่สามารถใช้งานได้ถึง ๓ ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน  
4) ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน/ การแก้ไขปัญหา 

สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไว้ได้เกือบทั้งหมด เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ค้นหา ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนผู้ที่สนใจ  
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้สะดวกและมีมาตรฐานรองรับ อันจะส่งผลต่อการสร้าง
รายได้ต่อประชาชนในพื้นท่ีหรือในชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดการท่องเที่ยวยั่งยืน เกิดรายได้ที่มั่งคั่งและ
มั่นคงสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีต่อประเทศไทย 

6) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่องรัฐเปิดแอปฯ ThailandTourismDirectoryยกระดับด้านข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย 
รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิด เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เพื่อรวบรวม

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั่วไทยภายใต้ชื่อ “ThailandTourismDirectory” ที่เกิดจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการจัดท าข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดท า และรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไว้ได้เกือบ
ทั้งหมด เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหา สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
ชาวต่างชาติ และประชาชนผู้ที่สนใจ ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย 

ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์www.thailandtourismdirectory.go.th
และ www.mots.go.thหรือผ่าน Mobile Application ชื่อ “ThailandTourismDirectory”ที่สามารถใช้
งานได้ถึง ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและค้นหาข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องได้สะดวก 
อันจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่ นคงมั่งคั่งให้กับประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนในแหล่ง ท่องเที่ยวนั้นๆ และ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนเกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวงกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผู้ประสานงาน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการเบอร์โทรศัพท์ 09 2742 6655 

1) หัวข้อเรื่อง กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการอ านวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ให้แก่ประชาชน ซึ่งมีนโยบายส าคัญเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายส าคัญในการท าให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
งานยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อย อีกทั้ง ยังมุ่งส่งเสริมประชาชน 
ในสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

กองทุนยุติธรรมให้ช่วยเหลือประชาชน 4 ด้าน อาทิ ด้านการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี ด้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และด้านการให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 

ส าหรับผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือต้องเตรียมส าเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับค าปรึกษาด้านกฎหมายหรือบริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ ได้ที่ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
Facebook: กองทุนยุติธรรม 

******** 
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กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรม ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องส านักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อE-mail : prmnre.pr@gmail.comโทรศัพท์ : 0 2278 8642 / 0 2265 6268 

โทรสาร 0 2278 8670 

1) หัวข้อเรื่องร่วมสร้างชุมชนไม้มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 
2) ที่มา/หลักการ/ความส าคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา 

โครงการชุมชนไม้มีค่า เป็นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ ๒๐ ,๐๐๐ ชุมชน มีประชาชนได้รับประโยชน์ 
๒.๖ ล้านครัวเรือน เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ มีจ านวนต้นไม้ท่ีปลูกเพ่ิมกว่า ๑ ,๐๐๐ 
ล้านต้น ภายใน ๑๐ ปี ผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว 
3) การด าเนินการ/ผลการด าเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้การ
สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาและวิจัย เพื่อการด าเนินกิจกรรมการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาของชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ธ.ก.ส. ในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก ทั้งจากกิจกรรมภาคป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวของภาคประชาชน ชุนชนและภาคส่วนต่างๆ ตาม
โครงการชุมชนไม้มีค่าท่ัวประเทศ 
4) ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 

เพ่ิมมูลค่าจากการน าวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ล าต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน
เป้าหมาย ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า ๖ ,๘๒๗ ชุมชน จ านวนสมาชิก 
๑๑๗,๔๖๑ ราย และมีต้นไม้ที่ข้ึนทะเบียนในโครงการ ๑๑ ,๘๔๖,๑๙๐ ต้น และจะมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
มูลค่าต้นไม้เพ่ือเป็นหลักประกันทางธุรกิจและผู้ประเมินการกักเก็บคาร์บอนรวม ๔ ,๐๐๐ คน แผนการ
สนับสนุนในการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกให้กับ ๖ ,๘๐๔ 
ชุมชน รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน 
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชน
ด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากการน าวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ล าต้น มาแปรรูปไม้
และสร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

6) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ร่วมสร้างชุมชนไม้มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 
รัฐบาลได้ด าเนิน โครงการชุมชนไม้มีค่า  ในโครงการชุมชนไม้มีค่าซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดชุมชน 

ไม้มีค่าทั่วประเทศ ๒๐ ,๐๐๐ ชุมชน ประชาชน จะได้รับประโยชน์ ๒.๖ ล้านครัวเรือน นอกจากนั้น
เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ได้ซึ่งจะมีจ านวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มกว่า ๑ ,๐๐๐ 
ล้านต้น ภายใน ระยะเวลา  ๑๐ ปี พร้อมทั้งผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และ
สร้างฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียว 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาและวิจัย เพื่อการด าเนินกิจกรรมการกักเก็บ 
ก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ธ.ก.ส. ในการ
พัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากกิจกรรมภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 
ของภาคประชาชน ชุนชนและภาคส่วนต่างๆ ตามโครงการชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ 

ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าจากการน าวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ล าต้น มาแปรรูปไม้และ
สร้างรายได้แก่ชุมชนเป้าหมาย ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า ๖ ,๘๒๗ 
ชุมชน จ านวนสมาชิก ๑๑๗ ,๔๖๑ ราย และมีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ ๑๑ ,๘๔๖ ,๑๙๐ ต้น  
รวมถึงผลัดดันให้เกิดการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน 

เกษตรกร จะได้รับประโยชน์จากการ สร้างมูลค่าจากต้นไม้ และเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพ่ือเพิ่มมูลค่าจากการน าวัตถุดิบที่ได้จาก
ต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ล าต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสานงานเพชรพราว ลาภไพศาล โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 

1) หัวข้อเรื่อง สุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะ  

การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือบ่อย ๆ สามารถท าได้ง่าย ช่วยให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง 
ๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคมือเท้าปาก ตาแดง 
แผลอักเสบที่ผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจเป็นต้น 

สาเหตุการเกิดโรคติดต่อดังกล่าวมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันของเราที่ต้องใช้มือ
สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได รถประจ าทาง หรือสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น อาจมี 
เชื้อโรคติดอยู่กับสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เชื้อโรคจะติดมากับมือ เมื่อหยิบ
จับอาหารเข้าปาก หรือใช้มือแคะ แกะ เกาผิวหนังตามร่างกาย อาจท าให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเกิดการ
เจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะเชื้อโรคต่าง ๆ จะอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ได้นานขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง 

ดังนั้น ประชาชนควรใส่ใจสร้างพฤติกรรมล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย เพ่ือเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี และลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 50 ประชาชนสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคติดต่อได้ง่าย ๆ เพียงการท าตามขั้นตอนการล้างมือท่ีถูกวิธีต้องล้างด้วยน้ าและสบู่ 
7 ขั้นตอน ตามล าดับ ดังน้ี 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือ 
และนิ้วถูซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ  
7.ถูรอบข้อมือ  

โดยทุกขั้นตอนท า 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง แล้วล้างน้ าออกให้สะอาด หากกรณีที่ไม่สะดวก
ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ให้ใช้เจลล้างมือแทนได้ เพราะในเจลล้างมือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สามารถ 
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1675 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

********* 
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