
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มาตรการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ 
กรมการปกครอง (*เฉพาะพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง) 

กระทรวงมหาดไทย - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุ (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง) 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและชดเชยเงินฯ แก่ผู้มี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
กระทรวงการคลัง - 

4. “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว” ยกระดับสตรี
ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

- อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ผู้ประกันตนทุพพลภาพเฮ! ประกันสังคมให้สิทธิฟอกไต
และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
6. สาธารณสุขแนะประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เตรียมพร้อม หลังน้ำลด (*เฉพาะพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง) 
กระทรวงสาธารณสุข - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

7. การป้องกันตนเองเมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 กระทรวงสาธารณสุข - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
8. รัฐเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี ่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2562  



 
 
กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ 0 2222 8888 

1) หัวข้อเร่ือง มาตรการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกรมการปกครอง 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกรมการปกครอง 
จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และอิทธิพลพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม

ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
จำนวนมาก กรมการปกครองได้มีแนวทางในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมี
มาตรการความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังนี้ 

มาตรการงานทะเบียนและบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
(อุทกภัย) ให้ขยายเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปล่ียนบัตร ในส่วนงานทะเบียนของสำนักทะเบียนกลาง 
ได้ประกาศเขตท้องที่ประสบภัยและขยายเวลาการขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน และการออกบัตรประจำตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบัตรเดิมสูญหาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมถึง
การออกหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ขอความร่วมมือจังหวัดจัดทำแผน
ดำเนินการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ 

มาตรการเก็บดอกเบี้ยและขยายเวลาไถ่ถอน มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการโรงรับจำนำ โดยขอ
ความร่วมมือโรงรับจำนำเอกชน และสถานธนานุบาลของเทศบาลให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. การนับระยะเวลาที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยกว่าสี่เดือน มิให้นับรวมระยะเวลาที่ผู้จำนำขาดส่ง
ดอกเบ้ีย เพราะเหตุประสบอุทกภัย 

2 ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในห้วงที่ประสบอุทกภัย ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำไปอีกระยะเวลาหนึ่ง
เดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (ส่ีเดือน สามสิบวัน) 

มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนค่าเช่านา โดยกรมการปกครองได้ขอความร่วมมือให้จังหวัด
สำรวจพื้นที่ทำนา ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ หากพบว่าการทำนาในพื้นที่ใดเกิดความเสียหาย
ให้คณะกรรมการการเช่านาเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก.ตำบล) ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา
โดยทำความเข้าใจกับผู้เช่านา และกำหนดค่าเช่านาให้ลดลงตามส่วนแห่งความเสียหาย หรืองดเก็บค่าเช่านา 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกรมการปกครองได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2222 8888 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2562 วันที่    ตุลาคม  2562 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเลขานุการกรม 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 1161  

1) หัวข้อเร่ือง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากพายุ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ 
เนื่องจากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน ประกอบกับมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมาตรการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมรถ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ จึงกำหนดมาตรการภาษี
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนี้ 

1. มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์  ให้หัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือ
ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือในการซ่อมแซมห้องชุดใน
อาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับห้องชุดในอาคารชุด และได้จ่ายระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000 บาท  
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ 
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

1.2 ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น เพื่อเป็นที่
อยู่อาศัย ใช้ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อื่น 

1.3 กรณีที่ผู ้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน
มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินทุกแห่งเข้า
ด้วยกัน 

2. มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมรถ ให้หักลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรืออุปกรณ์หรือส่ิงอำนวยความสะดวกในรถ และได้จ่ายระหว่างวันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้ง
หมดแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1 รถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถนั้น ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน 
โพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะที่รถดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศ
ให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2.2 ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือผู้เช่าซื้อรถนั้น 
2.3 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรือ

อุปกรณ์หรือส่ิงอำนวยความสะดวกในรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์
ในการซ่อมแซมรถทุกคันเข้าด้วยกัน 

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1161 
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2562 วันที่    ตุลาคม  2562 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมบัญชีกลาง 
ช่องทางการติดต่อ Call Center 0 2270 6400 

1) หัวข้อเร่ือง  มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและชดเชยเงินฯ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและชดเชยเงินฯ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

และมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดย
ใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนี้  

1. การขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เพื่อให้ผู้มีบัตรฯ 
มีภาระค่าครองชีพลดลง กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตาม
มาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่า
ไฟฟ้าทั้งหมด กรณีค่าน้ำประปา  ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ ใช้เกินวงเงิน
ที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด   

ทั้งนี้ ผู้มีบัตรฯ ต้องนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระที่สำนักงานการไฟฟ้า และ
สำนักงานการประปาในพื้นที่  พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทุกสิ้นเดือนกรมบัญชีกลางจะนำเงิน
มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่อง e-Money  ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีบัตรฯ สามารถใช้ซื้อสินค้าและ
บริการผ่านเครือง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติได ้

2. มาตรการชดเชยเงินฯ เพื่อช่วยลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระราคาสินค้า
อุปโภคและบริโภค (ไม่รวมสิ้นค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากร้านธงฟ้า
ประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งให้
กรมบัญชีกลางซึ่งระบบจะแยกยอดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่  
ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระแล้ว และจะนำเงินร้อยละ 5 มาจ่ายชดเชยโดยโอนเข้าช่อง e-Money ในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐให้แก่ผู้มีบัตรฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - 
กันยายน 2563 

การดำเนินการขยายเวลามาตรการบรรเทาฯ และมาตรการชดเชยเงินฯ คาดว่าจะบรรเทาภาระ  
ค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และช่วยลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้มีบัตรฯ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้าง
ฐานภาษีที่ยั่งยืนให้กับประเทศ และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมแบบไร้เงินสด อันจะช่วยลดต้นทุน
ในการบริหารจัดการเงินได้ในอนาคต หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ท่ี Call Center 0 2270 6400 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02 642 5059 โทรสาร 0 2642 5051 หรือท่ี www.dwf.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง “ศูนย์เรียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัว” ยกระดับสตรีด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเร่ือง/ปัญหาที่ผ่านมา 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เดิมมีช่ือว่า ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี มีจำนวน 8 แห่งท่ัว
ประเทศ แต่ภายหลังมีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 
14 ) พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี โดยโอนศูนย์สงเคราะห์และ
ฝึกอาชีพสตรีมาสังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว” จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาของ
สังคมที่มีความซับซ้อน ตามค่านิยมสังคมยุคดิจิทัล เกิดกระแสบริโภคนิยมผ่านสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้เด็ก สตรี และ
ครอบครัวได้รับผลกระทบดังกล่าว มีการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนวัยแรงงาน ผู้สูงอายุอยู่กับเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน เกิดปัญหาการว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินงานตามพันธ
กิจคุ้มครองพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้สตรีในระดับพื้นที่ที่ดอ้ย
โอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามความ
สนใจ ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และเมื่อจบหลักสูตรก็สามารถมีงานทำเพื่อหารายได้เล้ียงครอบครัว 
นอกจากนี้ยังเป็นกลไกที่ใช้ป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน เยาวสตรีตกเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการ
ค้าประเวณีและค้ามนุษย์ หรือประกอบอาชีพท่ีไม่เหมาะสม  
๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน /การแก้ไขปัญหา 

สำหรับสตรีในระดับพื้นที่ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ต้องการฝึกอาชีพสามารถติดตาม
ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพทางศูนย์ฯ ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง   ท่ี
รับผิดชอบอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศท้ัง 8 แห่ง (นนทบุรี เชียงราย ลำพูน ลำปาง ชลบุรี ศรีสะเกษ ขอนแก่น 
สงขลา) โดยกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีกำหนด (สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 
สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด และใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) รับรายงานตัวและฝึกอาชีพตามกรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะเป็นไปตามความต้องการและความถนัดของผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระยะสั้น ในหลักสูตรนี้เจ้าหน้าที่อาจเขา้ไป
ดำเนินการในพื้นที่โดยการจัดเวทีประชาคมในชุมชนก่อน เพื่อเสนอความต้องการที่จะฝึกอาชีพของผู้ใช้บริการโดยมี
วิทยากร/ครู เข้าไปฝึกสอนในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ อาทิ การจัดทำดอกไม้จันท์ ดอกไม้ประดิษฐ์ การทำขนม ชงกาแฟ 
ฯลฯ  2) หลักสูตรระยะยาว จะมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน ในระหว่างการฝึกอบรมจะได้รับ
บริการต่าง ๆ เช่น ท่ีพักพร้อมอาหาร ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น บริหารด้านสังคมสงเคราะห์ บริการด้านรักษาพยาบาล 
อุปกรณ์การเรียน และบริการจัดหางานให้หลังจบหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ฝึกอบรม อาทิ นวดแผนไทย เสริมสวย 
ตัดเย็บเสื้อผ้า ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก โรงแรมและบริการ ฯลฯ ทั้งนี้ในแต่ละพื้นที่ของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรแีละ
ครอบครัว ในแต่ละภูมิภาค การเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรทั้งในเรื่องของช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมอาจ
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสภาพสังคม วัฒนธรรมและบริบทความเหมาะสมในพื้นท่ีนั้น ๆ  
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4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 
สตรีที่ประสบปัญหาการว่างงาน/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่เข้ารับการฝึกพัฒนาอาชีพเมื่อสำเร็จตาม

หลักสูตรแล้ว จะมีการแนะแนวอาชีพและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการฝึกอบรม และสำรวจความต้องการจัดหางานและ
ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมต่อไป โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว จะมีการติดตามประเมินผลหลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีงานทำ 1 เดือน โดยผลการดำเนินงานการ
ให้บริการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2561 ท่ีผ่านมา มีผู้
เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 5,703 ราย มีผู้จบหลักสูตร 5,359 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 และในจำนวนนี้ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีงานทำ 3,288 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ของจำนวนผู้จบหลักสูตร  
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ  

สตรีผู้ด้อยโอกาสหรือประสบปัญหาการว่างงานและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดย
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ผ่านหลักสูตรตามท่ีตนเองถนัดในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ท่ัวทุกภูมิภาคท้ัง 8 แห่ง และได้นำความรู้ท่ีได้ไปสร้างอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดความเข้มแข็งในสถาบัน
ครอบครัวและสังคมต่อไป 
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว” ยกระดับสตรีด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เด็ก สตรี และครอบครัวได้รับผลกระทบจากการอพยพ

ย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงาน เกิดปัญหาด้านครอบครัว รายได้ไม่เพียงพอ จึงมีการจัดต้ัง “ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว” โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดด้ำเนินงานคุ้มครองพัฒนาอาชีพแก่
สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม เปิดโอกาสให้สตรีที่ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามความสนใจ ทำให้สามารถมีงานทำ
เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นกลไกที่ใช้ป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน สตรี ตกเป็นกลุ่มเสี่ยง 
หรือถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีและค้ามนุษย์ หรือประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม 

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ สามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรมผ่าน
การประชาสัมพันธ์ในสื่อช่องทางต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้ง 8 แห่ง 
(นนทบุรี เชียงราย ลำพูน ลำปาง ชลบุรี ศรีสะเกษ ขอนแก่น สงขลา) โดยกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนด รายงานตัวและฝึกอาชีพตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนด  
ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะเป็นไปตามความต้องการและความถนัดของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระยะสั้น ผ่านการฝึกอาชีพของผู้ใช้บริการโดยมีวิทยากร/ครู 
เข้าไปฝึกสอนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อาทิ การจัดทำดอกไม้จันท์ ดอกไม้ประดิษฐ์ การทำขนม ชงกาแฟ ฯลฯ  
2) หลักสูตรระยะยาว ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 6 เดือน ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมจะได้รับบริการต่าง ๆ เช่น 
ที่พักพร้อมอาหาร ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น บริหารด้านสังคมสงเคราะห์ บริการด้านรักษาพยาบาล อุปกรณ์
การเรียน และบริการจัดหางานให้หลังจบหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ฝึกอบรม อาทิ นวดแผนไทย เสริมสวย 
ตัดเย็บเสื้อผ้า ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก โรงแรมและบริการ ฯลฯ  ผู้ที่เข้ารับการฝึกพัฒนาอาชีพเมื่อสำเร็จตาม
หลักสูตรแล้วจะได้รับการแนะแนวอาชีพและมีการติดตามประเมินผลหลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีงานทำ 
1 เดือน  

โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้สตรีผู้ด้อยโอกาสหรือประสบปัญหาการว่างงานและผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ผ่านหลักสูตรตามที่
ตนเองถนัด และได้นำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดความเข้มแข็งในสถาบัน
ครอบครัวและสังคมต่อไป หากประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทรศัพท์ 0 2642 5059 หรือที่เว็บไซต์ www.dwf.go.th 

*********
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กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรม/หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-9562533 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตนทุพพลภาพเฮ! ประกันสังคมให้สิทธิฟอกไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตนทุพพลภาพเฮ! ประกันสังคมให้สิทธิฟอกไตและฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมแล้ว 
ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไต 

ด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และให้รวมถึงการเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวน
หลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื ่องไตเทียม (Vascular access) และการให้ยาอิริโธรปัวอิติน 
(Erythropoietin) ในกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ ให้ได้รับค่าบริการทาง
การแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เว้นแต่ผู้ทุพพลภาพเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
เอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สำนักงานประกันสังคม
กำหนด ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่ป่วยเป็นโรคไตวายเร้ืองรังระยะสุดท้ายได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ และยังช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิบำบัดทดแทนไตรวดเร็วขึ้นอีกด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2562 วันที่    ตุลาคม  2562 

 
 



 
 

กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง สาธารณสุขแนะประชาชนท่ีประสบอุทกภัยเตรียมพร้อม หลังน้ำลด 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สาธารณสุขแนะประชาชนที่ประสบอุทกภัยเตรียมพร้อม หลังน้ำลด 
กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเตรียมพร้อมก่อนกลับเข้าอาศัยในบ้านต้อง

สำรวจตรวจสอบความเสียหายและมั่นใจว่าโครงสร้างของบ้านมีความมั่นคงแข็งแรง เมื่อเข้าไปแล้วให้เปิดประตู 
หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทและลดกลิ่นเหม็นอับ ห้ามเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศขณะทำความสะอาด
บ้านหรือขณะกำจัดเชื ้อรา เพราะจะทำให้สปอร์เชื ้อรา ฟุ ้งกระจาย ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื ้อโรค  
ในเคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือน เคร่ืองนอน และเฟอร์นิเจอร์ เช่น ฟูกที่นอน หมอน พรม เป็นประจำ ด้วยการนำไปตาก
แดด ส่วนวอลล์เปเปอร์หรือฉนวนกันความร้อนที่ไม่สามารถนำกลับ มาใช้ได้อีก ต้องนำไปทิ้งในถุงที่ปิดมิดชิด 
โดยทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเช้ือรา 

สำหรับวิธีการจัดการเช้ือราในบ้าน ประชาชนสามารถทำได้ใน 3 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1. พื้นผิววัสดุที ่พบเชื้อราให้ใช้กระดาษทิชชู แผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษ

หนังสือพิมพ์พรมน้ำให้เปียกเล็กน้อย เช็ดพื้นผิวไปในทางเดียว แล้วนำกระดาษทิชชูหรือกระดาษหนังสือพมิพ์
ดังกล่าว ทิ้งลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด  

ขั้นตอนที่ 2. ใช้กระดาษทิชชูแผ่นหนาและขนาดใหญ่ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำผสมสบู่หรือ
น้ำยาล้างจาน เช็ดซ้ำในจุดที่มีเช้ือราอีกคร้ัง  

ข้ันตอนที่ 3. ใช้น้ำยาฆ่าเช้ือรา เช่น น้ำส้มสายชู 5 - 7 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60 
- 90 เปอร์เซ็นต์ เช็ดทำความสะอาด เพื่อเป็นการทำลายเช้ือในขั้นตอนสุดท้าย โดยผู้ทำความสะอาดต้องหยุด
พัก เพื่อสูดอากาศบริสุทธ์ิทุก 1 - 2 ช่ัวโมง 

ทั้งนี้ ก่อนการทำความสะอาดและกำจัดเช้ือราในบ้าน ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สวมหน้ากาก 
ถุงมือยางและรองเท้าบูททุกครั้ง และอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดหลังจากการล้างบ้านและกำจัดเชื้อรา  
เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยดี หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่  สายด่วน 
1675 ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2562 วันที่    ตุลาคม  2562 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์  0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง การป้องกันตนเองเมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นจ๋ิว PM 2.5  
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การป้องกันตนเองเมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 
ขณะนี้ในหลายพื้นที่ยังคงมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน จึงขอให้ประชาชนตรวจเช็คคุณภาพอากาศ 

PM 2.5 ก่อนออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ได้จากแอปพลิเคชัน  Air4Thai (แอร์ ฟอร์ ไทย)  
ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ เฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5” ของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยให้สังเกตที่สีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดง ซึ่งเป็นค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด พร้อมประเมินตนเองและหลีกเล่ียงสัมผัสฝุ่นละอองโดย
สวมใส่หน้ากากป้องกันเมื่อออกจากบ้านทุกคร้ัง 

วิธีป้องกันตนเองเมื่อออกกำลังกาย ในภาวะฝุ่น PM2.5 ประชาชนควรตรวจสอบสภาพอากาศ
ก่อนตัดสินใจออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรเลือกสถานที่ที่มีต้นไม้จำนวนมาก เนื่องจากต้นไม้จะช่วยกรองฝุ่น
ละอองได้ ในช่วงเช้าควรหลีกเล่ียงการออกกำลังกายเนื่องจากมีปริมาณฝุ่นสูงมากกว่าช่วงอื่นของวัน และไม่
ควรสวมหน้ากาก N95 ในขณะออกกำลังกาย เนื่องจากจะทำให้ร่างกายหายใจแรงและเร็วขึ้น 

เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ควรหมั่น
สังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากรู้สึกหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือ 
โทรศัพท์หมายเลข 1669 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2562 วันที่    ตุลาคม  2562 
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กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ E-mail : prmnre.pr@gmail.com โทรศัพท์ 0 2278 8642 / 0 2265 6268 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 

“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยใช้หลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า 
โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่เส่ียง/พื้นที่ที่มีปัญหา
มลพิษ และคำนึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 

1) มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นการควบคุมมลพิษ
ในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ ่นละออง เพื่อควบคุมพื้นที่ที ่มีปัญหาฝุ่นละออง โดยใช้กลไกการจัดการแบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command) ซึ่งมีกลไกการส่ังการตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ดังนี้ 

ระดับที่ 1 PM2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดำเนินภารกิจตามสภาวะปกติ 
ระดับที่ 2 PM2.5 มีค่าระหว่าง 51-75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดำเนินมาตรการให้เข้มงวดขึ้น  
ระดับที่ 3 PM2.5 มีค่าระหว่าง 76-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดำเนินการควบคุมพื้นที่ 

ควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ  
ระดับที่ 4 PM2.5 มีค่ามากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประชุมคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอมาตรการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ 
2) มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งกำเนิด) มุ่งเน้นการปรับปรุง

ระเบียบการควบคุมและลดมลพิษทั้งจากยานพาหนะ จากการเผาในที่โล่ง จากการก่อสร้างและผังเมือง  
ฝุ่นจากการก่อสร้าง จากอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และจากภาคครัวเรือน พร้อมทั้งบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง รวมถึงผลักดันการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
โดยมีแนวทางการดำเนินงานทั้งในระยะส้ัน (พ.ศ. 2562 - 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) 

3) มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการดำเนินการติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ศึกษาความเหมาะสมเร่ืองกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาองค์
ความรู ้ด้านเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานทั้งในระยะส้ัน (พ.ศ. 2562 - 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) 

กลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะ
บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2562 วันที่    ตุลาคม  2562 

 
 


