ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
กำรพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษก
1.
การจัดท้าน้าอภิเษก ในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
2.
ขอเชิญ ชวนประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น และจิ ต อาสา
เข้ าร่ ว มกิ จกรรมในช่วงพระราชพิ ธี บรมราชาภิ เษก
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ในทุกจังหวัด
3.
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4.
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
แนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำฝุน่ ละอองขนำดเล็ก
5.
ศูนย์อาชีวะอาสาลดควัน ลดฝุ่น ร่วมช่วยแก้ปัญหา
มลพิษทางอากาศ (*เฉพาะพืนที่ที่เกี่ยวข้อง)
6.
เตือนผู้ปกครองเช็คสภาพอากาศ เลี่ยงกิจกรรม
กลางแจ้ง ในพืนที่เสี่ยงวิกฤติฝุ่นละออง (*เฉพาะ
พืนที่ที่เกี่ยวข้อง)
มำตรกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ
7.
ศูนย์ด้าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวง
การต่างประเทศ
8.
สะดวกทุกที่ บริการธุรกรรมและการช้าระภาษีทาง
อินเทอร์เน็ต
9.
อาหารที่ต้องระวังในช่วงอากาศร้อน

หน่วยงำน

เอกสำรประกอบ

กระทรวงมหาดไทย - ไฟล์เสียงเรื่อง พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
ฉบับประชาชน

กระทรวงมหาดไทย - คลิปสัมภาษณ์

รองนายกรัฐมนตรี
จ้านวน 6 ตอน

กระทรวงมหาดไทย

-

กระทรวงมหาดไทย

-

กระทรวงศึกษาธิการ

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ
อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการ
ต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ
อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดน้าข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก้าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้”
4. *ข้อมูลเฉพาะพืนที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จัง หวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจัง หวัดที่เกี่ยวข้องกั บเรื่อง
ดังกล่าว

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองสารนิเทศ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทร. 0 2222 1871
1) หัวข้อเรื่อง การจัดท้าน้าอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมสำคัญของเรื่อง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ
กระทรวงมหาดไทยได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท้ า น้ า อภิ เ ษกในการพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งทุกภาคส่วนในทุกจังหวัดทังภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน
ได้ร่วมกันประกอบพิ ธีพ ลีกรรมตักน้ า ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ พิธีจัดท้าน้าอภิ เษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอ ภิ เ ษก
อย่างพร้อมเพรียง ด้วยความส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เชิญคนโทน้าอภิเษกไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย
3) กำรดำเนินกำร / ผลกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ / ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงมหาดไทย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด และผู้ ว่ า ราชการ
กรุ ง เทพมหานคร ได้ เ ชิ ญ คนโทน้ า อภิ เ ษกจากกระทรวงมหาดไทยไปประกอบพิ ธี เ สกน้ า พระพุ ท ธมนต์
ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้เชิญคนโทน้าอภิเษกไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวังเพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป
4) กำรมีส่วนร่วมของพี่น้องประชำชน
กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดี เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามหมายก้าหนดการของ
ส้านักพระราชวัง ในระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ ง ประเทศไทย และสามารถติดตามข้อมู ลข่ า วสาร
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้ทางเว็บไซต์ http://phralan.in.th/coronation
5) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง การจัดท้าน้าอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พี่น้องประชาชนทุกท่าน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดท้าน้าอภิเษก
ในการพระราชพิธี บรมราชาภิเ ษก พุ ท ธศั ก ราช 2562 ซึ่ ง ได้ รับ ความร่วมมือ จากทุ กภาคส่ ว นในจัง หวัด
ทังภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ในการร่วมกันประกอบพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้า
ศักดิ์สิทธิ์ 107 แห่ง พิธีจัดท้าน้าอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก อย่างพร้อมเพรียง ในระหว่าง
วันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 ในการนี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ที่ได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้าดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ ยังความปลาบปลืมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
และข้าราชการทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

-2จากนัน ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้เ ชิญคนโทน้าอภิเษกไปเก็บ
รักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เชิญ คนโทน้า
อภิเษกไปประกอบพิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยสมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลังจากนัน วันที่ 19 เมษายน 2562 กระทรวงมหาดไทย
ได้เชิญคนโทน้าอภิเษกไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมส้าหรับใช้
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งทุกขันตอนได้ด้าเนินการด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ
ส้ าหรั บหมายก้ าหนดการพระราชพิ ธี บรมราชาภิ เษก พุ ทธศั กราช 2562 ในระหว่ างวั นที่ 3 – 6
พฤษภาคม 2562 มีดังนี
วันที่ 3 พฤษภำคม 2562
• เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
• เสด็ จ พระราชด้ า เนิ น ไปทรงนมั ส การพระพทุ ธ มหามณี รั ต นปฏิ ม ากร นมั ส การพระรั ต นตรัย
ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียนชัย
วันที่ 4 พฤษภำคม 2562
• พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก / ทรงรับน้าอภิเษก
• เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล
• ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์
• เฉลิมพระราชมณเฑียร
วันที่ 5 พฤษภำคม 2562
• พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
• เสด็จพระราชด้าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค
วันที่ 6 พฤษภำคม 2562
• เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
• เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพร
ชัยมงคล
กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรัก ภักดี เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเ ษก พุทธศักราช 2562 โดยเข้าร่วมเป็ น
ส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์ไทย หรือสามารถรับชมได้ที่ สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่ง จะด้าเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ในระหว่างวัน เวลา
ดังกล่าวในทุกช่องสถานี
**************
หมำยเหตุ : ไฟล์เสียงและคลิปการสัมภาษณ์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pr.moi.go.th
แบนเนอร์ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน”

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทำงกำรติดต่อ โทร. 0 2222 1871
1) หัวข้อเรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ในทุกจังหวัด
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ในทุกจังหวัด
ในช่วงพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญ ชวนพี่น้อง
ประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึนในทุกจังหวัด ดังนี
วั น ที่ 4 พฤษภำคม 2562 ขอเชิ ญ ชวนประชาชนและจิ ต อาสาเข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด กรวยถวาย
ราชสักการะเบืองหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสวดมนต์ ท้าบุญ ตักบาตร และเชิญร่วมรับชม
การถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดที่ประกอบ
พิธีท้าน้าอภิเษกของแต่ละจังหวัด*
วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 ขอเชิญ ประชาชนและจิตอาสาร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
เบืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร ณ ศาลากลาง
จัง หวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดก้าหนด และขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่จังหวัดก้าหนด*
วันที่ 6 พฤษภำคม 2562 ขอเชิญ ประชาชนและจิตอาสาร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
เบืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พร้อมกันกับ
กรุงเทพมหานคร ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่จังหวัดก้าหนด*
โดยผู้เข้าร่วมพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา และส้าหรับประชาชน
ทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพสวมเสือสีเหลือง
นอกจากนี ทุกจังหวัดมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกขึน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสถานที่
ที่จังหวัดก้าหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมถึงที่ว่าการอ้าเภอทุกอ้าเภอ โดยภายในนิทรรศการ
จะเป็ น เนื อหาเกี่ ย วกั บ พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช 2562 และพระราชกรณี ย กิ จ ในพื นที่
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ตามวัน และสถานที่ที่ก้าหนด
**************
*หมำยเหตุ : ข้อมูลสถานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละจังหวัด

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส้านักนโยบายและแผน ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทำงกำรติดต่อ 0 2226 6029
1) หัวข้อเรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ด้าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกี ยรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่ง แวดล้อม และโครงการจิตอาสาอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่ง แวดล้ อ ม
ของประชาชนในพืนที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจัง หวัด โดยเฉพาะจิตอาสา
รวมทังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการด้าเนินโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพืนที่อย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน จ้านวน 3 โครงการ ดังนี
1. โครงกำรฟื้นฟูและพัฒนำลำน้ำ คูคลอง เพื่อ สิ่งแวดล้อ มและคุณภำพชีวิตของประชำชน
มีเป้าหมายให้ทุกอ้าเภอฟื้นฟูและพัฒนาล้าน้า คูคลอง ในพืนที่แหล่งน้าเป้าหมาย ให้กลับมาใสสะอาด และ
พัฒนาทัศนียภาพโดยรอบให้เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบพืนที่และเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
2. โครงกำร “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” มีเป้าหมายให้จังหวัดและทุกอ้าเภอ ด้าเนินการ
คัดเลือกถนนที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรมหรือเศรฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของอ้าเภอหรือ
จัง หวัด ด้าเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพืนถนนและบาทวิถี ปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น ปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับพืนที่
การจัดระเบียบสายไฟฟ้า ป้ายโฆษณา เป็นต้น และให้จิตอาสา ประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการท้ากิจกรรมดูแล รักษา ท้าความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง
3. โครงกำรเพิ่ม สวนหย่ อม/สวนสำธำรณะให้ แ ก่ ชุ ม ชน มีเป้าหมายให้ทุกอ้าเภอด้าเนินการ
คัดเลือกพืนที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างหรือปรับปรุงสวนหย่อม/สวนสาธารณะในพืนที่ เพื่อให้ประชาชนในพืนที่
นัน ๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงได้มีกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดด้าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพืนที่ภายในจังหวัดและด้าเนินการในทุกอ้าเภอทั่วประเทศ
โดยบูรณาการการด้าเนินการในทุกภาคส่วน ทังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ภาคประชาชน และจิ ต อาสา เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม จะเริ่ ม ด้ า เนิ น การได้ ตั งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยในขณะนีทุกจังหวัดได้แต่งตังคณะกรรมการอ้านวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึนในระดับจัง หวัดและระดับอ้าเภอ
โดยในระดับจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอ้าเภอ
ทุกอ้าเภอเป็นกรรมการ และในระดับอ้าเภอ มีนายอ้าเภอเป็นประธาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับ
อ้าเภอเป็นกรรมการ ท้าหน้าที่ในการก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและ

-2กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดและอ้าเภอตามล้าดับ
รวมถึงขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมพระเกียรติ ทังนี ทุกจังหวัดได้ด้าเนินการ
คัดเลือกพืนที่เป้าหมายที่มี ความเหมาะสมกั บการด้ าเนินการทัง 3 โครงการแล้ว ซึ่ง จัง หวัดจะได้ก้าหนด
แนวทางการพัฒนาและกิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป
**********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส้านักนโยบายและแผน
1) หัวข้อเรื่อง พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี
น้าคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทัง 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เข้ า รั บ พระราชทานต้ น ไม้ ม งคล ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน เพื่ อ เชิ ญ ไปปลู ก บนถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ทังในกรุง เทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในโครงการ “1 จัง หวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ”
ซึ่งจัดท้าขึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน “ต้นรวงผึง”
อันเป็นต้นไม้มงคลประจ้ารัชกาลส้าหรับแต่ละจังหวัด จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดด้าเนินการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคล
พระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ พืนที่บริเวณศาลากลาง
จังหวัด ที่เหมาะสม มีความสง่างาม สมพระเกียรติ และเอืออ้านวยต่อการเจริญเติบโตในระยะยาวสืบไป
กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ รวมทังประชาชนจิตอาสา
ในแต่ ล ะจั ง หวั ดทั่ ว ประเทศ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ป ลู ก ต้น ไม้ม งคลพระราชทาน ตามวั น เวลาและสถานที่ ดัง กล่าว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน
***********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรม ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส้านักอ้านวยการ ส้านักงานปลัดกระทรวง
ช่องทำงกำรติดต่อ 319 วังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02-628-6354 ,
อ.วิมล มาเทียน นักประชาสัมพันธ์ช้านาญการ โทร.080 603 3007
1) หัวข้อเรื่อง ศูนย์อาชีวะอาสาลดควัน ลดฝุ่น ร่วมช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่มำ
จากปั ญ หาค่ า ฝุ่ น ละออง PM 2.5 เพิ่ ม ขึ นเกิ น ค่ า มาตรฐานในเขตกรุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล และ
ต่างจังหวัดในบางพืนที่ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปเป็นอย่างมาก
3) กำรดำเนินกำร / ผลกำรดำเนินงำน (แสดงให้เห็นกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยที่ชัดเจน ทำอะไร ที่ไหน
อย่ำงไร พร้อมสถิติตัวเลข (ถ้ำมี / กำรแก้ไขปัญหำ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติ ดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 และด้าเนินการแจ้งให้ สถานศึกษาติด ตามข้อมู ล ข่า วสารสถานการณ์ ฝุ่น ควัน ปกคลุ ม
อย่างใกล้ชิด ให้ครูและนักเรียนเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้พิจารณา
งดหรือลดกิจกรรมกลางแจ้ง ร่วมกันรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มอบให้ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าเนินการ
จั ด ตั งศู น ย์ อ าชี ว ะอาสาลดควั น ลดฝุ่ น (Fix it center) ร่ ว มช่ ว ยแก้ ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ ให้ บ ริ ก าร
ตรวจสภาพรถและการดู แ ลเครื่ อ งยนต์ เ พื่ อลดมลพิ ษ และควัน ด้ า จ้ า นวน 100 ศู น ย์ ตามจุ ด ให้ บ ริ ก าร
ตรวจสอบเครื่องยนต์ พร้อมทังได้ผลิตเครื่องพ่นละอองน้าจ้านวน 750 ชุด ให้บริการติดตังเครื่องพ่นละออง
น้าในพืนที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และผลิตหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชน
จ้านวน 140,000 ชิน
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
ค่าฝุ่นละอองในพืนที่มีแนวโน้มลดลงทุกพืนที่
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
1. ลดปัญหาค่าฝุ่นละอองลงได้
2. ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือหน้ากากอนามัยและการตรวจสอบสภาพรถ
6) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ศูนย์อาชีวะอาสาลดควัน ลดฝุ่น ร่วมช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
จากปั ญ หาค่ า ฝุ่ น ละออง PM 2.5 เพิ่ ม ขึ นเกิ น ค่ า มาตรฐานในเขตกรุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล และ
ต่างจังหวัดในบางพืนที่ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปอย่างมาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาปัญหาหลักคือฝุ่นละออง pm 2.5 ที่ลอยคละคลุ้งในอากาศ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้
นิ่งนอนใจ โดยมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหา ด้านกระทรวงศึกษาธิการก็ได้
มีการจัดตังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีการแจ้งให้
สถานศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุมอย่างใกล้ชิด ให้ครูเฝ้ าระวังอาการเจ็บป่วยที่
อาจจะเกิดขึนกับเด็ก นักเรียน และให้สถานศึกษาพิจารณางดหรือลดกิจกรรมกลางแจ้ง ร่วมกันรณรงค์และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนด้วย

-2นอกจากนี กระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตัง
“ศูนย์อาชีวะอาสาลดควัน ลดฝุ่น ร่วมช่วยแก้ปัญ หามลพิษทางอากาศ” หรือที่เรียกว่าศูนย์ Fix It Center
โดยมีนักศึกษาคอยให้บริการตรวจสภาพรถและการดูแลเครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษและควันด้า จ้านวน 100 ศูนย์
กระจายไปตามจุดให้บริการทั่วประเทศ
ในการลดมลพิษได้ระดมนักศึกษาช่วยกันผลิตเครื่องพ่นละอองน้า จ้านวน 750 ชุด พร้อมทัง
บริ ก ารติ ด ตั งเครื่ อ งพ่ น ละอองน้ า ในพื นที่ คุ ณ ภาพอากาศอยู่ ใ นเกณฑ์ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ทั งใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดล้าปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ตราด ฯลฯ และผลิตหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชนไปแล้ว 140,000 ชิน
ทังหมดนีเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในการด้าเนินการของรัฐบาล โดยมีเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความร่ ว มมื อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 จะผ่านไปได้นัน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี
ในระยะยาวต่อไป
************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส้านักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ต้าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช้านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว
และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง เตือนผู้ปกครองเช็คสภาพอากาศ เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ในพืนที่เสี่ยงวิกฤติฝุ่นละออง
2) ข้อควำมสำหรับประชำสัมพันธ์
เรื่อง เตือนผู้ปกครองเช็คสภาพอากาศ เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ในพืนที่เสี่ยงวิกฤติฝุ่นละออง
กระทรวงสาธารณสุข แนะให้พ่อแม่ผู้ปกครองในพืนที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ช่วงปิดเทอมต้องดูแลเด็ก ควรเลี่ยงท้ากิจกรรมนอกบ้านเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
ขณะนีพืนที่ภาคเหนือยังประสบวิกฤติปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกินมาตรฐาน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในพืนที่ โดยกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ผู้สูงอายุ หญิงตังครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด
โรคหัวใจ นอกจากนียังมีอีกกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มเด็กวัยเรียน เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม ท้าให้เด็ก
มีเวลาท้ากิจกรรมนอกบ้านเพิ่มมากขึน เช่น การวิ่งเล่น กระโดด ปีนป่าย ทังที่สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และ
ลานกิ จ กรรม พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองควรตรวจสภำพอำกำศประจ ำวั น ผ่ ำ น แอพพลิ เ คชั่ น Air4Thai
ของกรมควบคุมมลพิษ หากมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ควรเปลี่ยนให้เด็กท้ากิจกรรมในบ้านแทน
หากเลี่ยงไม่ได้ ควรให้เด็กสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครังเมื่อต้องอยู่ในพืนที่เสี่ยง เนื่องจากปอดของเด็ก
ยังพัฒนาไม่เต็มที่ อัตราการหายใจถี่กว่าผู้ใหญ่ และเด็กยังมีภูมิต้านทานต่้า โอกาสที่เด็กจะได้รับผลกระทบจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็กจึงมากกว่าผู้ใหญ่
“ทังนี พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก เช่น ระคายเคืองผิวหนัง แสบตา แสบจมูก
น้ามูกไหล ไอ คอแห้ง เจ็บคอ หายใจล้าบาก อึดอัดแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน หากพบ
อาการดังกล่าว ให้รีบพาไปพบแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ให้เด็กดื่มน้าสะอาดให้เพียงพอ
ต่อวัน กินผักผลไม้ และดูแลบ้านให้สะอาด ส้าหรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและหรือโรคหัวใจให้พกยาติดตัว
เสมอ”
หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร. 1422 หรือ
ติดตามข้อมูลการดูแลตนเองจากเว็บไซต์กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th หัวข้อ “ภัยสุขภาพจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5”
************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมการกงสุล
ช่องทำงติดต่อ ส้านักงานเลขานุการกรม www.consular.go.th Call Center ๒๔ ชั่วโมง ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒
Application: Thai Consular ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๐๖
1) หัวข้อเรื่อง ศูนย์ด้าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงการต่างประเทศ
2) ข้อควำมสำหรับประชำสัมพันธ์
เรื่อง ศูนย์ด้าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงการต่างประเทศ
ส้าหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศหากท่านมีปัญหา อยากร้องทุกข์ หรืออยากร้องเรียนในเรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางไปต่ า งประเทศ ท่ า นทราบหรื อ ไม่ ว่ า กระทรวงการต่ า งประเทศได้ จั ด ตั ง
“ศูนย์ด้าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงการต่างประเทศ” ขึนเพื่อเร่ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทังจากในประเทศและต่างประเทศอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน ตามที่รัฐบาล
ได้ให้ทุกส่วนราชการให้ความส้าคัญกับการรายงานความคืบหน้าการด้าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเร่งรัดการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนให้ มี ผ ลยุ ติ ด้ ว ยความเป็ น ธรรมภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสม
โดยมอบหมายให้ ก รมการกงสุ ล ซึ่ ง เป็ นหน่ว ยงานที่ มี ภารกิ จ เกี่ ยวข้ อ งและให้ บ ริก ารประชาชนมากที่สุด
เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนของประชาชนทังจากภายในและภายนอกประเทศ
หากต้องการยื่นเรื่องร้องทุกข์ หรือร้องเรียน สามารถด้าเนินการได้โดยปัจจุบัน ประชาชนสามารถ
ส่งเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนถึงกระทรวงการต่างประเทศได้ ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่
(๑) ผ่านระบบการจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องราวร้องทุก ข์ของ
รัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๑๑ ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
(๒) ทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์บริการ Call Center ๒๔ ชั่วโมงของกรมการ
กงสุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒
(๓) ช่องทางอื่น ๆ ที่ประชาชนส่งเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนถึงหน่วยราชการต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งทั่วโลก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ศูนย์ด้ารงธรรมในต่างประเทศอยู่แล้ว
กรมการกงสุลจะน้าเรื่องร้องทุก ข์ที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ ส่งให้หน่วยราชการในสังกัดกระทรวง
การต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั งส่ ง ให้ ศู น ย์ ด้ า เนิ น การเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องกระทรวงการต่ า งประเทศ
เพื่อพิจารณาด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์และร้องเรียนโดยตรง โดยให้หน่วยงานนัน ๆ แจ้งความ
คืบหน้าและผลการด้าเนินการให้กรมการกงสุลทราบ เพื่อประมวลแจ้งทางระบบให้ศูนย์บริการประชาชนทราบ
ตามขันตอนต่อไป
หรือหากประชาชนส่งเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนผ่านทางหน่วยราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง
การต่างประเทศ หน่วยงานนัน ๆ จะส่งเรื่องให้กรมการกงสุลพิจารณาในชันต้นเพื่อบรรจุลงในฐานข้อมูลการ
จัดการเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงการต่างประเทศ และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับระบบการจัดการเรื่อง
ร้องทุกข์กลางของส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีต่อไป
***********************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม กรมสรรพสามิต โทร. 1713 ต่อ 55734
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส้านักงานเลขานุการกรม นางจารุณี ฉายวิริยะ โทร.1713 ต่อ 55734
1) หัวข้อเรื่อง สะดวกทุกที่ บริการธุรกรรมและการช้าระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
2) ที่มำ/หลักกำร
กรมสรรพสามิตหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสัง กัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน ส่ง เสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความ
ผาสุกของประชาชน บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ทังนี เพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารงานจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้
จัดท้าระบบให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและการช้าระภาษีสรรพสามิต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่ม
ช่องทางในการท้าธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและช้าระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต อีกทัง เพื่อลด
เวลาและค่าใช้จ่ายในการท้าธุรกรรมและการช้าระภาษี
3) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินกำร
ได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง ระบบให้ บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและการช้าระภาษีสรรพสามิตเพื่อเป็น
ช่องทางการช้าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต โดยเผยแพร่ข้อมูลไปยังส้านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 1-10 และส้านักงานสรรพสามิตพืนที่ทุกพืนที่เพื่อด้าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือเวียน ทาง
สื่อออนไลน์ Facebook กรมสรรพสามิต การประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ การจัดท้าแผ่นพับเพื่อแจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตเพื่อน้าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตังแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
ประชาชนทั่วไปและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง ระบบให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
และการช้าระภาษี
6) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง สะดวกทุกที่ บริการธุรกรรมและการช้าระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
ส้าหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ กรมสรรพสามิตเปิดระบบให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและการช้าระ
ภาษีเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มช่องทางในการท้าธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและช้าระภาษีให้ แก่ ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต เช่น ภาษีกลุ่มสินค้าและบริการ โดยมีบริการที่รองรับคือ 1.การยื่นแบบจดทะเบียน
สรรพสามิต 2.การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน้าและโครงสร้างราคา 3.การยื่นแบบรายการภาษีและช้าระ
ภาษีพร้อมเงินเข้ากองทุน 4.การยื่นแบบงบเดือนต่าง ๆ 5.การยื่นแบบค้าขอ ยกเว้น ลดหย่อนภาษี บริการ
ติดตามสถานะแบบ และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถเลือกช่องทางการช้าระเงินที่หลากหลาย ได้แก่
e-Payment , Counter Service , Bill Payment และ Counter ส้ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื นที่ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โทร. 0 2241 5600 - 18 ต่อ 64204 - 5
64207 และ 64209
***************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2562 วันที่ 25 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส้านักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ต้าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช้านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว
และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
1) หัวข้อเรื่อง อาหารที่ต้องระวังในช่วงอากาศร้อน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง อาหารที่ต้องระวังในช่วงอากาศร้อน
ในช่วงอากาศร้อน สิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงนี คือ เชือโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี อาหารบูดเสียได้ง่าย
กว่าปกติ ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร จากการรับประทานอาหาร น้าแข็ง และน้าที่ไม่สะอาด
เมนูอำหำรที่ต้องระมัดระวัง ซึ่งอาหารที่เป็นที่นิยมรับประทาน ได้แก่ อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ จ่อม/ก้อย/
ลาบ อาหารทะเล ย้า ส้มต้า สลัดผัก อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด ควรปรุงสุกใหม่ สะอาด
รับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จ หากมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน
อำหำรและเครื่องดื่มสมุนไพรแนะนำที่ช่วยดับร้อน รักษาสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ เป็น
การป้องกันโรค เช่น มะระทรงเครื่อง เป็นยาดับร้อน ถอนพิษไข้ แก้กระหาย บรรเทาอาการร้อนใน แก้อักเสบ
เจ็บคอ แกงเลียงกุ้งช่วยขับเหงื่อ และแกงจืดต่าง ๆ เช่น ฟักเขียว ต้าลึง มะระยัดไส้ ผักกาดขาว แกงขีเหล็ก ช่วยแก้
ร้อนใน ของหวำน เช่น เฉาก๊วย สละลอยแก้ว น้ำสมุนไพร เช่น ย่านาง น้าบัวบก น้ากระเจี๊ยบ น้าตรีผลา น้า
ใบเตย น้ามะนาว รวมทังผลไม้ เช่น กล้วย ชมพู่ แตงโม แตงไทย มะเฟือง เป็นต้น และขอแนะน้ายำสมุนไพร
ประจำบ้ำน รักษำอำกำรท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อ ได้แก่ ยาเหลืองปิดสมุทร ยาธาตุบรรจบ และยาแคปซูลฟ้ า
ทะลายโจร เป็นต้น
อำกำรของโรคระบบทำงเดินอำหำร หรืออำหำรเป็นพิษ มีลักษณะเบืองต้น ดังนี
• ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
• ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง ถ่ายอุจจาระ
• ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัว และมีไข้
• ผู้ป่วยจะมีอาการคอแห้ง กระหายน้า
**ควรใช้ผงน้าตาลเกลือแร่ หรืออาหารเหลว เพื่อป้องกันการขาดน้า หากการอาการไม่ดีขึนควรรีบไปพบแพทย์
กำรป้องกัน
• “สุก ร้อน สะอำด” คือ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาดก่อน
รับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้าทุกครัง รักษาสุขอนามัยพืนฐาน
• “5 ถูก เพื่ออำหำรปลอดภัย” คือ ซืออาหารถูกที่ ล้างถูกวิธี ปรุงถูกสุขลักษณะ เก็บอาหารถูกต้อง
บริโภคอาหารถูกหลักของกรมอนามัย และการแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร โดยส้านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย
**********
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