
 
 
 

ล ำดับ เรื่อง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 
ด้ำนแนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปญัหำฝุน่ละอองขนำดเลก็ 

1. “ลด - ละ - เลิก” การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช
เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพ (เฉพาะพ้ืนที่) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

2. ส่ังการเข้มห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน 
(เฉพาะพ้ืนที่) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- 

ด้ำนกำรรณรงคแ์ละสบืสำนคณุค่ำทำงวฒันธรรมเนื่องในประเพณีสงกรำนตป์ระจ ำป ี2562 
3. “สงกรานต์ช่ืนบาน แรงงานชื่นใจ” ประจ าปี 2562 กระทรวงแรงงาน - 
4. คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง...เดินทาง

ปลอดภัย 
กระทรวงมหาดไทย VTR 3 ชุด 

5. เล่ียงพฤติกรรมเส่ียงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ
เพ่ิมความปลอดภัย 

กระทรวงมหาดไทย - VTR 2 ชุด 
- อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 
6. ใช้อุปกรณ์นิรภัยถกูวิธี ลดบาดเจ็บรุนแรง – 

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
กระทรวงมหาดไทย - VTR 1 ชุด 

- อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

7. ชู 3 แนวทาง สืบสานสงกรานต์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม - 
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ 

8. ดีต้ังแต่แรกเกิด รัฐขยายฐานให้เงินอุดหนุนเด็ก 
แรกเกิดถึง 6 ขวบ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

- 

9. การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

10. กินยา สวมหน้ากากอนามัย วัณโรคป้องกันได้  
ไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น 

กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

11. ท างานที่บ้าน เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายแรงงาน 
นอกระบบ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 4 / 2562  



 
 
 
กระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กองเกษตรสารนิเทศ 
ช่องทำงกำรติดต่อ  โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th 
1) หัวข้อเร่ือง “ลด - ละ - เลิก” การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมส ำคัญของเร่ือง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ 

ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า
ในช่วง 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 ว่าอากาศจะไหลเวียนไม่ดีก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและ
หมอกควัน แม้จะมีลมและฝนบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยพัดฝุ่นละอองและหมอกควันออกจากพื้นท่ีได้ ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวจะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกท้ังยังส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อการเดินทางและการท่องเท่ียว ท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย
รายได้อย่างมาก 
3) กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินงำน 

กระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ส่ังการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมใน
สังกัด รวมท้ังหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดท่ีมีส านักงานต้ังในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด เร่งด าเนินการป้องกัน
และเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นท่ีเกษตร 

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมท้ังลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวท่ีมีผล
ต่อความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชน จึงขอก าหนดแนวทางปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้  

1. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานในสังกัด กษ. มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้  
1.1 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอแผนงานและ

อ านวยการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช หรือ วัชพืช หรือ เศษวัสดุการเกษตรประจ าจังหวัด ร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นท่ี  

1.2 ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นชุดปฏิบัติการประจ าพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติการออกตรวจ ป้องปราม 
ระงับ ยับยั้งแจ้งเหตุการเผา และอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลเป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและปลุก
จิตส านึกในการไม่เผาเศษซากพืชฯ ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท าการเกษตรภายในแต่ละอ าเภอ และให้ชุดปฏิติการ
ดังกล่าวอยู่ในอ านวยการของนายอ าเภอเพื่อความเอกภาพด้วย ท้ังนี้ให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ท่ีมี
ส านักงานในจังหวัดนั้น ๆ ส่งเจ้าหน้าท่ีไปร่วมปฏิบัติการเป็นชุดปฏิบัติการประจ าพื้นท่ีร่วมกับส านักเกษตร
อ าเภอด้วย เช่น ชลประทาน พัฒนาท่ีดิน ปศุสัตว์  ฯลฯ โดยให้ส านักงานเกษตรจังหวัดประสานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดประชุมหารือเรื่องการจัดก าลังเจ้าหน้าท่ีในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับจังหวัดด้วย 
 2.  ขอให้อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้การสนับสนุนในการ
อนุญาตหรือส่งเจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ ไปร่วมเป็นชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชหรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นท่ีอ าเภอซึ่งมีเกษตรอ าเภอเป็นหัวหน้าชุด
ปฏิบัติการ ท้ังนี้ให้ถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าครั้งนี้เป็นภารกิจท่ีส าคัญของชาติ หน่วย
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องให้การสนับสนุนทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 4 / 2562 วันที่  18  เมษำยน 2562 
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และ 3. ขอมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกเขตไปตรวจติดตามการปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชและวัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นท่ีด้วยโดยให้ประเมินผลงานจากจุดวัด
ค่าความร้อนท่ีจะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นท่ีท าการเกษตร จึงจะถือว่าการท างานของจังหวัดนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จ 
และหากพบว่ามีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในพื้นท่ี ขอให้รายงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงเกษตรฯ พิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย. 
4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดผลกระทบจากปัญหา
ดังกล่าวที่มีผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชน 
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 

หน่วยงานภาครัฐร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างจริงจัง ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบลดลง 
6) ข้อควำมใช้ส ำหรับประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง ลด - ละ – เลิก การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาว่าอากาศ
จะไหลเวียนไม่ดีก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน แม้จะมีลมและฝนบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถ
ช่วยพัดฝุ่นละอองและหมอกควันออกจากพื้นท่ีได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้
ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อการเดินทาง
และการท่องเท่ียว ท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้อย่างมาก 

กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาหมอกควันและไฟป่า จึงขอความร่วมมือไปยังพี่
น้องเกษตรกร และประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบรวมทั้งพื้นท่ีใกล้เคียง ช่วยกัน ลด - ละ - เลิก การ
เผาเศษซากพืชหรือวัชพืชหรือเศษวัสดุการเกษตร เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 
รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการช่วยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วย 

***************** 
 



 
 
 
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม ส านักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1) หัวข้อเร่ือง ส่ังการเข้มห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง ส่ังการเข้มห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน 
พี่น้องประชาชนทุกท่านคนทราบว่าในปนีี้ ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

เพิ่มขึ้นอย่างมากในเขตภาคเหนือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน สถานศึกษาหลายแห่งต้องประกาศปิดการเรียนการสอน  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
จึงเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยการ 

- จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ผู้อ านวยการศูนย์ มีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติงาน และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเป็นเลขาผู้ประสานงานประจ าศูนย์  

- ให้ทุกหน่วยงานระดับพื้นท่ีภายใต้สังกัดสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ นักวิชาการ รวมถึง สรรพก าลัง
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี  

- เพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีกว่า 2,000 นาย  
- เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 ล า และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 1 ล า  
- สนับสนุนการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นท่ีและด าเนินการควบคุมป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นท่ี

รับผิดชอบท้ังเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนอย่างเข้มข้น 
- ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมทีมงานด้านสาธารณสุขและจิตอาสาเข้าดูแลสุขภาพประชาชน 

จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถยนต์และเครื่องยนต์ท่ีอาจก่อให้เกิดควันด า ตรวจสภาพโรงงานอุตสาหกรรม
และเหมืองแร่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานควบคุมได้ดีเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ในปีนี้ 
มีปัจจัยหลายอย่างท าให้เกิดปัญหาขึ้นมากกว่าปีท่ีผ่านมา ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่องว่านอกจากเกิด 
ไฟป่าเองตามธรรมชาติแล้ว มีผู้ต้ังใจจุดไฟป่าเพื่อท ากิจกรรมหรือวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงหรือไม่ และจะต้อง
ด าเนินการสืบหาจับกุมผู้กระท าผิดมาลงโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกัน/ควบคุมการเกิดไฟป่าและ
หมอกควัน หรือบรรเทาความเสียหายต่อพื้นท่ีป่าไม้และสภาพแวดล้อมไม่ให้มีการลุกลามขยายพื้นท่ีของไฟป่าและ
หมอกควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 
 ท้ังนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเหตุไฟป่า สามารถแจ้งเหตุได้ท่ีสายด่วนเฝ้าระวังไฟป่าของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายเลข 1362 
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กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานโฆษกและการข่าว โทรศัพท์ 02-2321342 
1) หัวข้อเร่ือง “สงกรานต์ช่ืนบาน แรงงานช่ืนใจ” ประจ าปี 2562 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง “สงกรานต์ช่ืนบาน แรงงานช่ืนใจ” ประจ าปี 2562 
เดือนเมษายนนอกจากจะเป็นเดือนท่ีร้อนระอุท่ีสุดในรอบปีแล้วยังเป็นเดือนท่ีมีเทศกาลส าคัญของ 

พวกเราชาวไทย นั่นก็คือ “เทศกาลสงกรานต์” ซึ่งเป็นวันท่ีคนท างานอย่างพวกเราต่างรอคอยโดยเฉพาะคนท่ี
ต้องไปท างานในต่างจังหวัดไกลภูมิล าเนา เนื่องจากสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่จะประกาศให้เป็นวันหยุด
ตามประเพณี ซึ่งอาจจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันอย่างน้อย 3-5 วัน ถือเป็นโอกาสดีท่ีคนท างานท่ีต้อง 
เหน็ดเหนื่อยท างานมาตลอดท้ังปีจะได้เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิล าเนาของตนเอง หรือ
เดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ 

ส าหรับ ในปี  2562 นี้  คณะรั ฐมนตรี ไ ด้มี ม ติก าหนดให้ วั น ศุกร์ ท่ี  12 เมษายน  2562  
เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์รวม 5 วัน ต้ังแต่
วันท่ี 12 ถึง 16 เมษายน 2562 ซึ่งหลาย ๆ คนก็เริ่มเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ท่ีจะมาถึง 
หรือเตรียมวางแผนเดินทางกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุข  
โดยกระทรวงแรงงาน ได้จัดให้มีกิจกรรม “สงกรานต์ช่ืนบาน แรงงานช่ืนใจ” ประจ าปี 2562 เพื่อมอบความสุข
ให้แก่พี่น้องแรงงานทุกท่าน อันประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  
เริ่มท่ี มติ ครม.เห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เสนอการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว  
3 สัญชาติและผู้ติดตามท่ีมีเอกสารประจ าตัว (PP,TD,CI) Non-LA หรือ วีซ่าติดตาม มีอายุไม่น้อยกว่า  
30 เมษายน 2562 สามารถเดินทางออกและเข้ามาทางจุดผ่านแดนเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเดินทางเข้า – ออก ระหว่างวันท่ี 5 – 30 เมษายน 2562 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบัน/ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จัดโครงการคลินิกช่าง 
“กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562” 
เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน อีกท้ังยังมี
การจัดต้ังจุดบริการประชาชนบนถนนเส้นทางสายหลักและสายรองในช่วงเทศกาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อคอยให้บริการตรวจเช็คสมรรถนะของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน บริการจุดพักรถ บริการ
เครื่องด่ืม ผ้าเย็น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า โดยผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างในสถานประกอบกิจการ
ให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส าหรับกิจการขนส่งท่ีต้องท างานในช่วงวันหยุดยาว นายจ้างต้อง
ก าชับให้ลูกจ้างท่ีท าหน้าท่ีขับยานพาหนะดูแลตัวเองให้มีความพร้อมในการขับรถ และท างานได้ไม่เกินวันละ  
8 ช่ัวโมง หากท างานล่วงเวลาต้องไม่เกิน 2 ช่ัวโมง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และในวันถัดไปห้ามให้
นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มท างานก่อนครบเวลา 10 ช่ัวโมง หลังส้ินสุดการท างานของวันท่ีล่วงมาแล้ว ด้านนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบกิจการขอให้ตรวจสอบการปิด การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรท่ีไม่ได้ท างาน  
ให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ และจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุให้พร้อมส าหรับ
การใช้งาน เพื่อจะได้ช่วยลดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาวันหยุดยาวดังกล่าวได้ 
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และ ส านักงานประกันสังคม มีการจัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน เพื่อพบปะผู้ประกันตนท่ีเดินทาง

กลับภูมิล าเนา ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) สถานีรถไฟหัวล าโพง เป็นต้น รวมถึงแจกเวชภัณฑ์
ให้กับผู้ใช้แรงงาน ให้ความรู้เรื่องสิทธิประกันสังคมแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนท่ัวไป นอกจากนี้ 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ านวนกว่า 13 ล้านคน เพียงพกบัตรประชาชนใบเดียว เดินทางกลับ
ภูมิล าเนา ช่วงสงกรานต์ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤต สามารถใช้สิทธิ รักษาได้ทุกโรงพยาบาลท้ังรัฐและเอกชน
ทุกแห่งท่ัวประเทศ ภายใน 72 ช่ัวโมงแรก  

ขอให้พี่น้องแรงงานรวมถึงประชาชนท่ัวไปมั่นใจได้ว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมท่ีจะดูแลและอ านวย
ความสะดวกทุกท่านตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีก าลังจะมาถึง สุดท้ายนี้ กระทรวงแรงงานอยากย้ าเตือนให้
พี่น้องแรงงานทุกท่านมีสติ ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ไม่ด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับให้ดี เพื่อการเดินทาง
โดยสะดวก ปลอดภัย และกลับมาท างานทันตามวันเวลาท่ีก าหนด เพื่อไม่ให้ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันจ าเป็น 
เพราะอาจท าให้ลูกจ้างถูกลงโทษทางวินัยและอาจเป็นสาเหตุให้นายจ้างบอกเลิกจ้างได้ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดกรณีลูกจ้างละท้ิงหน้าเป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน
ไม่ว่าจะมีวันหยุดค่ันหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  
จึงขอให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เทศกาล
สงกรานต์เป็นเทศกาลท่ีมีแต่รอยยิ้มของทุกคน และได้เติมพลังแห่งความสุขอย่างเต็มท่ี เพื่อเตรียมพร้อม
กลับมาท างานกันต่อไป 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) หัวข้อเร่ือง คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง...เดินทางปลอดภัย 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง...เดินทางปลอดภัย 
 การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ การตรวจสอบรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย การศึกษา
และเลือกใช้เส้นทางท่ีปลอดภัย นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถน น 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถ ดังนี้ เตรียมสภาพ
ร่างกายให้พร้อมขับรถ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7 - 8 ช่ัวโมง ไม่อดนอนติดต่อกัน
หลายวัน เพื่อป้องกันการง่วงหลับใน หลีกเล่ียงปัจจัยท่ีท าให้เกิดอาการง่วงนอน โดยไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ไม่ทานยาท่ีมีฤทธิ์กดประสาท เพราะท าให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน โดยระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางท่ีปลอดภัย ยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเติมลมยางตาม
ค่าท่ีก าหนด สัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวง และเครื่องยนต์ท างานได้ตามปกติ ไม่มีสัญลักษณ์เตือนบน
หน้าปัดรถ กรณีรถมีอาการผิดปกติให้น ารถเข้าศูนย์บริการ เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปลอดภัย รวมถึง
จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจ ารถ อาทิ ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง พร้อมศึกษาวิธีใช้
งาน จะได้น ามาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทันท่วงที ตลอดจนศึกษาและเลือกใช้เส้นทางท่ีปลอดภัย โดย
ตรวจสอบข้อมูลเส้นทางจากแผนท่ี เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันแนะน าเส้นทาง วางแผนและเลือกใช้เส้นทางท่ี
ปลอดภัย โดยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านเส้นทางท่ีช ารุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือเส้นทางท่ีไม่
คุ้นเคย ท้ังนี้ การเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถ จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 
 

“ขับรถมีน้ ำใจ รักษำวินัยจรำจร” 
ด้วยควำมห่วงใยจำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) หัวข้อเร่ือง  เล่ียงพฤติกรรมเส่ียงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับเพิ่มความปลอดภัย 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง เล่ียงพฤติกรรมเส่ียงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับเพิ่มความปลอดภัย 
อุบัติเหตุทางถน ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเส่ียงของผู้ขับขี่ ท้ังการขับรถเร็ว การด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ และการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะ 
ข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยผู้ขับขี่ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้
เพียงพอ ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาท่ีมีฤทธิ์กดประสาท เพราจะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถ 
รวมถึงตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ท้ังระบบเบรก ยางรถยนต์ และสัญญาณไฟ ตลอดจนศึกษาและเลือกใช้
เส้นทางท่ีปลอดภัย นอกจากนี้ ไม่ควรขับรถเร็วเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก าหนด ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่าน
เส้นทางเส่ียงอุบัติเหตุหรือทัศนวิสัยไม่ดี หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้สามารถหยุดรถได้ทัน อีกท้ังห้ามด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงก่อนและขณะขับรถ เพราะท าให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉิน
เฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย ท่ีส าคัญ ควรหลีกเล่ียงการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เนื่องจากต้องละสายตา จากเส้นทาง 
ส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการขับรถ หากจ าเป็นให้ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์ แต่ไม่ควร
คุยโทรศัพท์เป็นเวลานาน หรือให้เพื่อนท่ีร่วมเดินทางรับโทรศัพท์แทน จอดรถคุยโทรศัพท์ในบริเวณท่ีปลอดภัย 
นอกจากนี้ หากต้องขับรถเป็นระยะทางไกล  ควรหยุดพักรถทุกๆ 8 ช่ัวโมงในบริเวณท่ีปลอดภัย และ  ควรมีเพื่อน
ร่วมทางผลัดเปล่ียนกันขับรถหรือชวนพูดคุย อีกท้ังไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน เพื่อป้องกันการ ง่วงหลับใน  
ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ท้ังนี้ การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ และปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด จะท าให้ทุกการเดินทางเต็มเป่ียมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย  

 
“ขับรถมีน้ ำใจ รักษำวินัยจรำจร” 

ด้วยควำมห่วงใยจำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) หัวข้อเร่ือง ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี ลดบาดเจ็บรุนแรง – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี ลดบาดเจ็บรุนแรง – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
 อุปกรณ์นิรภัยถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อประสบ
อุบัติเหตุจะช่วยปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง จึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธี ดังนี้ คำดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งท่ี
ขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ โดยคาดเข็มขัดนิรภัยแนบชิดล าตัว พาดผ่านสะโพกและหัวไหล่ พร้อมปรับระดับ
ความตึงให้กระชับ สายไม่พลิกและบิดงอ จะช่วยให้เข็มขัดนิรภัยท างานได้เต็มประสิทธิภาพ และป้องกันการ
กระตุกอย่างแรงเมื่อประสบอุบัติเหตุ สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งท่ีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยสวม
หมวกในลักษณะตรง คาดสายรัดคาง และปรับความตึงให้กระชับ เพื่อป้องกันหมวกนิรภัยหลุดจากศีรษะ 
เมื่อประสบอุบัติเหตุ จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง  
ที่นั่งนิรภัย ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัย รูปร่างน้ าหนัก และส่วนสูงของเด็ก โดยใช้เข็มขัดนิรภัยยึดติดท่ีนั่ง
นิรภัยไว้บริเวณกึ่งกลางของเบาะด้านหลังอย่างแน่นหนา รวมถึงคาดสายรัดท่ีนั่งนิรภัยให้กระชับล าตัวเด็ก เมื่อ
ประสบอุบัติเหตุจะช่วยลดแรงกระแทกและยึดเหนี่ยวร่างกายเด็กไม่ให้พุ่งกระแทกแผงหน้าปัดรถ หรือกระเด็น
ออกนอกรถ 

“ขับรถมีน้ ำใจ รักษำวินัยจรำจร” 
ด้วยควำมห่วงใยจำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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กระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ช่องทำงกำรติดต่อ  0 2209 3510 

1) หัวข้อเร่ือง ชู 3 แนวทาง สืบสานสงกรานต์ไทย 
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมส ำคัญของเร่ือง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ 

“สงกรานต์” เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยท่ียึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ประเพณี
สงกรานต์ ในช่วงวันสงกรานต์จะประกอบด้วยวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ วันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า 
(วันท่ี 13 เมษายน)  วันกลางหรือวันเนา (วันท่ี 14 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่ หรือวันเถลิงศก (วันท่ี 15 เมษายน) 

กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและ
สนองต่อภารกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล จึงได้
ด าเนินการอนุรักษ์ สืบสานกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยท่ีทรงคุณค่า สะท้อนวิถีปฏิบัติอันงดงามของไทย ด้วยการท าบุญ ตักบาตร เข้าวัด 
ฟังเทศน์ การสรงน้ าพระ การรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ 
การเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้น้ าอย่างคุ้มค่า และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
3) กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินงำน /กำรแก้ไขปัญหำ 

กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จ านวน ๑๙ หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กอ งบังคับการต ารวจจราจร  
กรมประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กทม. สภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ
เมาไม่ขับ ได้บูรณาการด าเนินงานก าหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ภายใต้
แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ท่ีจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ัวประเทศ 
ร่วมถึงจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนท่ีมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมาร์  เป็นต้น โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรมภาพรวม 
ของประเทศ ๓ แนวทาง ๑๔ ด้าน ดังนี้ 

๑.กำรรณรงค์จัด "สงกรำนต์แบบไทย” ได้แก่ 
๑.๑ ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นท่ีจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณีต่าง ๆ 

เน้นวิถีวัฒนธรรมชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
๑.๒ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและส่ิงท่ีควรท าของประเพณี 

สงกรานต์แบบไทย เช่น ท าความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานท่ีสาธารณะ ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ 
สรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เล่นน้ าอย่างพองาม 

๑.๓ รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงาน 
๑.๔ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ในการจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

โดยจัดให้มีการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 4 / 2562 วันที่  18  เมษำยน 2562 
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๒.กำรรณรงค์ "ใช้น้ ำคุ้มค่ำ” ได้แก่ 
๒.๑ ขอความร่วมมือสืบสานประเพณีอย่างมีวัฒนธรรม เพื่อใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าสูงสุด 

ขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ าในพื้นท่ีต่างๆ ก าหนดระยะเวลาการเล่นน้ า ให้เลิกเล่นน้ าในเวลา
ท่ีก าหนด ห้ามใช้แป้งและสีต่างๆ มาเล่น 

๒.๒ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้อุปกรณ์ท่ีปลอดภัยและประหยัดน้ า เช่น ขันขนาดเล็ก  
ไม่ใช้ปืนฉีดน้ าแรงดันสูง เล่นน้ าอย่างสุภาพ 

๒.๓ ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ าอย่างประหยัดและน้ าสะอาดเพื่อสุขอนามัย และส ารองน้ า 
ไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 

๓.กำรรณรงค์ "ทุกชีวำปลอดภัย” ได้แก่ 
๓.๑ ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม ก าหนดเวลาเปิด - ปิด 

จัดกิจกรรมและงดจ าหน่ายเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
๓.๒ ควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถโดยใช้มาตรการเมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ และมีน้ าใจให้แก่กัน  

ในการใช้รถใช้ถนน และพบเห็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงานหรือศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานต่าง ๆ 
๓.๓ มาตรการเข้ม ลดปัจจัยเส่ียงด้านคน ถนน และยานพาหนะ และมาตรการด้านความปลอดภัย

แก่นักท่องเท่ียว ความปลอดภัยทางน้ า-ทางเรือ และหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคุมความเร็วการใช้รถให้ใช้รถ 
ใช้ถนนอย่างเคร่งครัด 

๓.๔ กิจกรรมส่งคนกลับบ้าน อ านวยความสะดวกในการเดินทาง การตรวจความพร้อมของผู้ขับรถ
สาธารณะ ควบคุมและตรวจจับความเร็วของรถบริการสาธารณะด้วยระบบ GPS และเฝ้าระวังยานพาหนะต่างๆ 
ศูนย์บริการตรวจสภาพรถฟรี รวมถึงมีศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียนการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบก  
และจุดบริการพักรถระหว่างการเดินทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

๓.๕ สถานท่ีท่ีจัดงานต่างๆ ต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 
๓.๖ การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เช่น พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
๓.๗ มีศูนย์แจ้งเตือนภัยสภาพอากาศตลอดช่วงเทศกาล 

๔) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ 
การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า  

ทุกชีวาปลอดภัย” ของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค ดังนี้  
๑) งานรดน้ าขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
๒) การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในส่วนกลางพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่  

- นิทรรศการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง ๑๒-๑๖ เมษายน 
๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ช้ันเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าไอคอนสยาม  

- งานประเพณีสงกรานต์งานวัดกลางกรุง สรงน้ าพระ ถวายเครื่องสักการะและจตุปัจจัยไทยธรรม 
ในวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร  

- งาน "สงกรานต์ เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก” ระหว่าง ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสยามสแควร์ 
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ าพระพุทธรูปส าคัญ นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ไทย  
และ สงกรานต์อาเซียน การสาธิตชุดร าน้ าขอพร การแสดงทางวัฒนธรรมจาก ๔ ประเทศอาเซียน การแสดง
โขนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ตลาดวัฒนธรรมและลานวัฒนธรรมอาเซียน ฯลฯ 
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นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย

ภาคเอกชน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในต่างจังหวัด ท่ัวประเทศ ร่วมถึงจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียนท่ีมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และเมียนมาร์ เป็นต้น 

ท้ังนี้ ยังได้จัดท า “หนังสือประเพณีสงกรานต์ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ” ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์และ
ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวันปีใหม่ไทย ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ 
และยังมีบัตรอวยพรส่งความสุข จ านวน ๓ แบบ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย 
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 

ประชาชนจะได้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าท่ีส าคัญของประเพณีสงกรานต์ ในด้านต่างๆ ได้แก่  
๑. คุณค่ำต่อครอบครัว ให้สมาชิกของครอบครัวและมีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน เพื่อแสดงความกตัญญู

กตเวที เช่น ลูกหลาน มารดน้ าขอพรจากบิดามารดา ปู่ย่าตายาย และมอบกองพันให้ ท่านเหล่านั้น รวมท้ัง
แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ 

๒. คุณค่ำต่อชุมชน ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่น ร่วมกันท าบุญ ให้ทาน พบปะ
สังสรรค์ ร่วมท ากิจกรรมสร้างความสนุกสนานรื่นเริง รวมถึงการเล่นสาดน้ าของคนในชุมชนด้วยน้ าใจไมตรี 

๓. คุณค่ำต่อสังคม ให้มีความเอื้ออาทรต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการช่วยกันท าความสะอาดบ้านเรือน  
วัดวาอาราม สวนสาธารณะ ตลอดจนอาคารสถานท่ีของหน่วยงานต่างๆ  

๔. คุณค่ำต่อศำสนำ ส าหรับพุทธศาสนิกชน จะช่วยกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ด้วยการท าบุญ
ตักบาตร เล้ียงพระ ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ าพระ ส าหรับผู้ท่ีนับถือศาสนาอื่นอาจประกอบกิจกรรมตาม
ประเพณีในศาสนาของตนเพื่อให้จิตใจผ่องแผ้ว ใสสะอาด 

๕. คุณค่ำต่อเศรษฐกิจ การคงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ ท าให้ประเพณีสงกรานต์มีความ
โดดเด่น มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และในช่วง ประเพณีสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีนักท่องเท่ียว
ต่างชาติหล่ังไหลมา เพื่อร่วมงานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพฯ และเมืองท่องเท่ียวส าคัญ เช่น 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา ฯลฯ ท่ีน ามาซึ่งรายได้ประเทศไทย 
6) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง ชู 3 แนวทาง สืบสานสงกรานต์ไทย 
เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้คนไทยสืบสานประเพณีท่ีงดงามควบคู่ไปกับการเล่นน้ า 

อย่างประหยัด ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” โดยเน้นให้ยึด 3 แนวทาง 
เป็นหลัก คือ 

1. “สงกรานต์วิถีไทย”  
• ส่งเสริมให้จังหวัดต่าง ๆ ใช้พื้นท่ีจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีเน้นวิถี

วัฒนธรรม ชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น  
2. “ใช้น้ าคุ้มค่า”  

• เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแล้ง จึงขอความร่วมมือประชาชนงดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ า
ในพื้นท่ีต่าง ๆ และให้ก าหนดระยะเวลาการเล่นน้ า เพื่อใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าสูงสุด  

3. “ทุกชีวาปลอดภัย”  
• ขอความร่วมมือภาคเอกชน ก าหนดเวลาเปิด-ปิดกิจกรรม และงดจ าหน่ายเครื่องด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และรณรงค์เมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ มีน้ าใจให้กัน ฯลฯ 
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นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐจะปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยตามแนวทาง "ขับรถมีน้ าใจ 
รักษาวินัยจราจร”  

แบ่งการท างานเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงการประชาสัมพันธ์ ช่วงเตรียมความพร้อม การรณรงค์เสริมสร้าง
วินัย และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันท่ี 11 – 17 เม.ย. 62 หรือ 7 วันอันตราย โดยยึดพื้นท่ีเป็นตัวต้ัง  
เพื่อลดปัจจัยเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ  
7 มำตรกำรในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ประกอบด้วย  
1. มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านคน  

• ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง  
• ด้านสังคมและชุมชน  
• ด้านการสร้างการรับรู้และจิตส านึกเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
• ด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 

2. มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านถนนและสภาพแวดล้อม  
3. มาตรการลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะ  
4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ  
5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ า  
6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว  
7. มาตรการบริหารจัดการ  

อย่างไรก็ตาม แม้ภาครัฐจะมีมาตรการท่ีเข้มงวดมากแค่ไหน แต่ประชาชนทุกคนก็จะต้องมีวินัยและ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน  
เตรียมร่างกายให้พร้อม หลีกเล่ียงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นต้น เพื่อให้สงกรานต์นี้ เป็นช่วงเวลา 
แห่งรอยยิ้มและความสุขส าหรับทุกคน 
รู้หรือไม่? 
• ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก 
• การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือเมาแล้วขับ เป็นเหตุปัจจัยอันดับต้น ๆ ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
• การเตรียมตัวและท าตามข้อปฏิบัติระหว่างเดินทางอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเส่ียงให้ทุกครอบครัว
เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย 

กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเท่ียว เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์  
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนานและใช้น้ าอย่างคุ้มค่า พร้อมท้ังค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเว็บไซต์ www.culture.go.th โทร. สายด่วนวัฒนธรรม 1765 

************** 
 



ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 4 / 2562 วันที่  18  เมษำยน 2562 

กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ช่องทำงกำรติดต่อ  1. โทรศัพท์ 0 2255 5850-7 , 0 2252 9113-7 โทรสาร 0 2651 6483   

2. www.dcy.go.th 
1) หัวข้อเร่ือง  ดีต้ังแต่แรกเกิด รัฐขยายฐานให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง ดีต้ังแต่แรกเกิด รัฐขยายฐานให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ 
จากการท่ีรัฐบาลได้อนุมัติให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดท่ีอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนท่ีเส่ียง 

ต่อความยากจนท่ีเกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) และให้ด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ต่อเนื่องส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ในแต่ละปี โดยให้เงินอุดหนุนต้ังแต่แรกเกิดจนครบอายุ 3 ปี (36 เดือน) และเพิ่มเงินอุดหนุน
เป็น 600 บาท ต่อเดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ่ายเงิน
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายไปแล้ว ๕๑๙,๙๒๐ คน เป็นจ านวนเงิน ๒,๕๓๘,๑๐๙,๖๐๐ บาท 

ขณะนี้ รัฐบาลได้ไฟเขียวขยายฐานให้เงินเด็กแรกเกิด จากเคยให้เฉพาะครอบครัวท่ีมีรายได้ไม่เกิน 
36,000 บาท/คน/ปี ขยับเป็น 100,000 บาท/คน/ปี ให้เด็กคนละ 600 บาท/เดือน ต้ังแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ 
ประเดิม ปีนี้ ถึงปี 2567 โดยรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูต้ังแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ 
แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี รายละ 600บาท/เดือน เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 
เป็นต้นไป จากเดิมกลุ่มท่ีได้รับเงินอุดหนุนจะมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน หรือ 36,000 บาท/คน/ปี 

การขยายฐานการให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กสัญชาติไทยท่ีเกิดในครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย     
จะให้กับเด็กแรกเกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเด็กท่ีได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 
จะรับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องไปจนครบ 6 ปี เด็กท่ีเกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 ท่ีมีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับ
เงินช่วยเหลือ จะได้รับเงินช่วยเหลือต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 จนครบ 6 ปี และเด็กแรกเกิดต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี 

การขยายฐานให้เงินอุดหนุนจะท าให้เด็กแรกเกิดท่ีอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนท่ีเส่ียงต่อ
ความยากจน ท่ีได้รับการบริการเข้าถึงการจัดสวัสดิการของรัฐ ท าให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและได้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถเข้าถึงการบริการสังคม และบริการทางการแพทย์  กลุ่มแม่ใน
ครัวเรือนมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากกว่าแม่ในครัวเรือนท่ีไม่ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
นโยบายสวัสดิการของรัฐท่ีต้องการให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดยเริ่มต้นต้ังแต่แรกเกิด เพื่อเป็น
อนาคตของประเทศชาติต่อไป 

********************* 
 



 
 
 
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม กรมกิจการผู้สูงอายุ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กรมกิจการผู้สูงอายุ 
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 0 2642 4336 , โทรสาร 0 2652 4307 หรือท่ี www.dop.go.th 
1) หัวข้อเร่ือง การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมส ำคัญของเร่ือง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ 
 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ต้ังแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 16.5% จ านวน 11 ล้านคน จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
ซึ่งในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุรวมท้ังส้ิน 10,783,380 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรท้ังประเทศ ซึ่งข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 
25๖๐  
พบว่ามีจ านวนผู้สูงอายุท่ีมาลงทะเบียน จ านวนประมาณ ๓,๘๔๓,๕๘๕ คน และข้อมูลผู้สูงอายุท่ียากจนตาม
เกณฑ์ข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐานท่ัวประเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 256๑ 
พบว่ามีจ านวนผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนท่ียากจน จ านวน ๓๗,๐60 คน รวมทั้งสถิติการเสียชีวิตจากข้อมูลส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 พบว่า อัตราการตายของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 3 
โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ 
๓) กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินงำน (แสดงให้เห็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ชัดเจน ท ำอะไร ที่ไหน 
อย่ำงไร พร้อมสถิติตัวเลข (ถ้ำมี) ) /กำรแก้ไขปัญหำ 
 การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี  ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
โดยด าเนินการตามประกาศประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  (๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวท่ียากจนตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉล่ียครัวเรือนน้อยกว่า 
38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ท้ังหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ ผู้สูงอายุ
ยากจนและไม่ได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
หรือกรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือก านัน 
หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือนายอ าเภอ หรือนายกเมืองพัทยา  
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองโดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีออกใบมรณบัตร 
หากผ่านคุณสมบัติจะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท   
4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ 
  ในปีงบประมาณ 2559  ได้มีการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ท่ีมีสิทธิตามเกณฑ์ฯ 
จ านวน ๒๐,๘๖๕ ราย เป็นเงิน ๔๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ 25๖๐ จ านวน ๑๒,๗๐๕ ราย  
เป็นเงิน ๒๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ 25๖๑ จ านวน ๙,๓๘๓ ราย เป็นเงิน ๑๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท  
คาดว่า ในปีงบประมาณ 2562 การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จะมีแนวโน้มลดลง  

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 4 / 2562 วันที่  18  เมษำยน 2562 
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5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ  
  ผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตและมีฐานะยากจน ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่ไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการ
ช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพื่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน 
6) ข้อควำมส ำหรับใข้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ต้ังแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป 

ร้อยละ 16.5 คิดเป็นจ านวนประมาณ 11 ล้านคน จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้  
มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ซึ่งในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

ภาครัฐจึงได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  
ให้ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  (๑) มีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉล่ียครัวเรือนน้อยกว่า 
38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ท้ังหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ ผู้สูงอายุ
ยากจนและไม่ได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
หรือกรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือก านัน 
หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือนายอ าเภอ หรือนายกเมืองพัทยา  
เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง โดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีออกใบมรณบัตร 
หากผ่านคุณสมบัติจะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท 

ในปีงบประมาณ 2561  ได้มีการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ท่ีมีสิทธิตามเกณฑ์ฯ 
ไปแล้วจ านวน ๙,๓๘๓ ราย เป็นเงิน ๑๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตและมีฐานะยากจน ไม่มีญาติ
หรือมีญาติแต่ไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพื่อบรรเทา
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน 

********************* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน : เพชรพราว ลาภไพศาล ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและ
ส่ือมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 
1) หัวข้อเร่ือง กินยา สวมหน้ากากอนามัย วัณโรคป้องกันได้ ไม่แพร่เช้ือสู่ผู้อื่น  
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เร่ือง กินยา สวมหน้ากากอนามัย วัณโรคป้องกันได้ ไม่แพร่เช้ือสู่ผู้อื่น 
วัณโรค หรือ TB คือ โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ จากเช้ือแบคทีเรียชนิดหนึ่ง สามารถทนอยู่ในอากาศ 

และส่ิงแวดล้อมได้นาน  
ติดต่อกันได้อย่ำงไร ? เกิดจากละอองฝอยท่ีมีเช้ือจากผู้ป่วย ไอ จาม หรือพูด ซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้

สามารถมีชีวิตลอยอยู่ในอากาศหลายช่ัวโมง และเมื่อมีผู้สูดเข้าไปจะเข้าไปจนถึงถุงลมปอด และเกิดการอักเสบได้ 
กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้ำง ? 
1. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน   2. ผู้ต้องขังในเรือนจ า 
3. ผู้ติดเช้ือเอชไอวี   4. ผู้ป่วยเบาหวาน (ท่ีควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้) 
5. ผู้สูงอายุมีโรคร่วม   6. แรงงานข้ามชาติ 
7. บุคลากรสาธารณสุข 
วิธีกำรป้องกัน ดังนี้ 
1. ถ้ามีอาการผิดปกติท่ีน่าสงสัยว่าเป็นวัณโรค เช่น ไอเรื้อรัง 2 สัปดาห์ข้ึนไป มีไข้ต่ า ๆ โดยเฉพาะตอน

บ่าย ๆ หรือค่ า ๆ เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ควรรีบไปรับการตรวจรักษาโดยการเอกซเรย์
ปอดตรวจเสมหะ 

2. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ กินอาหารท่ีมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู ่
3. หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรค เช่น การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง (โรคเอดส์) ซึ่งผู้ป่วยสามารถติดเช้ือวัณโรคได้ง่าย 
4. ประชาชนท่ัวไป ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซ์เรย์ปอดหรือตรวจเสมหะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
5. ในเด็กควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
6. หากมีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค  ควรรีบไปพบแพทย์  ท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้าน มีข้อสงสัย

สอบถามได้ท่ีสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
****************** 

 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 4 / 2562 วันที่  18  เมษำยน 2562 

กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรม  กรมการจัดหางาน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ช่องทำงกำรติดต่อ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02-247-9423 
1) หัวข้อเร่ือง ท างานท่ีบ้าน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแรงงานนอกระบบ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เร่ือง ท างานท่ีบ้าน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแรงงานนอกระบบ 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่งคงในชีวิต เป็นหนึ่งในนโยบายทางเศรษฐกิจส าคัญ 

ท่ีรัฐบาลยกให้เป็นประเด็นท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไข เพื่อลดความเหล่ือมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน กรมการจัดหางานซึ่งมีบทบาทส าคัญในด้านการส่งเสริมการมีงานท าจึงเร่งด าเนินการคุ้มครอง
และพัฒนาแรงงาน ไม่เพียงแรงงานในระบบ แต่กรมการจัดหางานยังให้ความส าคัญในการสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้  

หนึ่งในการด าเนินการท่ีส าคัญ คือ “การส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน” เพื่อสนับสนุนให้แรงงาน
นอกระบบได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้มากขึ้น ซึ่งท่ีผ่านมาผู้รับงานไปท าท่ีบ้านมีรายได้  
จากการรับงานรายกลุ่มกว่า 30,000 บาทต่อเดือน รายเด่ียวประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสมาชิกผู้รับงานไปท าท่ีบ้านในภาพรวมเดือนละกว่า 5,598,000 บาท  

โดยกรมการจัดหางานจะส่งเสริมความรู้ให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านหรือผู้ประสงค์จะรับงานไปท าท่ีบ้าน
มีความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เปิดรับจดทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พร้อมท้ังให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การจดทะเบียนและประโยชน์ของการจดทะเบียน รวมท้ังพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะในเรื่องการบริหาร
จัดการ อาทิ การจัดท าบัญชีครัวเรือน การพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มผลผลิต ให้กลุ่มหรือผู้รับงานฯ มีความเข้มแข็ง 
และสามารถรับงานได้อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ ยังจัดท าทะเบียนนายจ้าง หรือสถานประกอบการผู้ว่างจ้าง ซึ่งขณะนี้มีทะเบียนผู้ว่าจ้าง  
215 ราย และยังมีการประสานให้ผู้ว่าจ้างได้พบกับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่งคืน
ส่ิงของหรือผลิตภัณฑ์และการรับค่าตอบแทน ซึ่งลักษณะของงานเป็นงานท่ีไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต 
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร โดยผู้รับงานสามารถเลือกท่ีจะรับงาน
เพียงคนเดียว หรือรับงานเป็นกลุ่มก็ได้ ไม่เพียงแต่การสร้างรายได้เท่านั้น กรมการจัดหางานยังจัดการประกวด
และมอบรางวัลแก่กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้านดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้
ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านมีเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินงาน เป็นตัวอย่างในการส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน 

ท้ังยังสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้านผ่าน “กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปท าท่ีบ้าน” ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิตหรือ 
ขยายการผลิต โดยผู้กู้ต้องเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้านท่ีจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการด าเนินการ
และมีรายได้จากการรับงานไปท าท่ีบ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปท าท่ีบ้านจากผู้ว่าจ้าง มีทรัพย์สินหรือ
เงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท โดยในปี 2562 ต้ังเป้าปล่อยกู้ให้ผู้รับงาน 50 ราย/กลุ่ม วงเงินกว่า 
7,000,000 บาท  
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การรับงานไปท าท่ีบ้านเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ท่ีต้องการท างานอยู่กับบ้าน  และเป็นงานท่ีเหมาะสมกับ 
กลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากจะไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างานในสถานประกอบการแล้ว ยังมี
เวลาอยู่กับครอบครัว เรียกได้ว่าสร้างรายได้ เติมความสุข อย่างแท้จริง ผู้ท่ีสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ได้ท่ี กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 02-245-1317 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 – 10 /ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ หรือ
โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 

******************* 
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