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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 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2563 
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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 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2563 

 
 



 
 

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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