
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน์ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. คลินิกมลพิษออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4.  “รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน 

ส่ังเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง 
สำนักนายกรัฐมนตรี - 

5. กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปล่ียนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับ
เงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง 

กระทรวงการคลัง - 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้  
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การประปาส่วนภูมิภาค   
ช่องทางการติดต่อ โทร. 1662 

1) หัวข้อเร่ือง การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน์ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม  
การประปาส่วนภูมิภาค จึงมีข้อแนะนำประชาชนให้ใช้ช่องทางออนไลน์ ในการชำระค่าบริการของการประปา 
เพื่อความสะดวก รวดเร็วและลดความเส่ียงจากโรคติดเช้ือ COVID-19 

โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค ผ่านทาง ดังนี้ 

1. Line official : @pwathailand 

2. เว็บไซต์ กปภ. : www.pea.co.th 

3. แอปพลิเคช่ัน : pwa1662 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 
 

******** 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 1401  

1) หัวข้อเร่ือง คลินิกมลพิษออนไลน์      
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

                               เร่ือง คลินิกมลพิษออนไลน ์

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้จัดทำไลน์ออฟฟิเชียล ในช่ือ “คลินิกมลพิษออนไลน์” 
เพื่อให้ข้อมูลความรู้และส่ือสารกับประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อสร้างการรับรู้ 
และความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่น PM 2.5 

โดยประชาชนสามารถเพิ่มเพื่อนและเข้าใช้งาน “คลินิกมลพิษออนไลน์” ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น ความรู้
และข่าวสารมลพิษ ดัชนีคุณภาพอากาศและการประเมินอาการเบ้ืองต้น ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
เกี่ยวข้องกับค่าฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2590 1401 

******** 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111  

1) หัวข้อเร่ือง ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท 

กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนกรณีใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท 
บางทีหลอดไฟหน้ารถขาดไป 1 ดวง และนำมาว่ิงบนถนนตอนกลางคืนก่อให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมาย
รถยนต์ไฟติดข้างเดียว รถที่สวนมาอาจคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนั้น 
กฎหมายกำหนดให้รถยนต์ต้องมีโคมไฟ หน้ารถประเภทแสงพุ่งไกลและแสงพุ่งต่ำข้างละ 1 ดวง กรณีที่มี  
แต่ใช้งานไม่ได้ ก็ต้องถือว่าไม่มี  
          ซึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ระบุว่า “รถใดที่จดทะเบียนแล้วหากปรากฏ
ในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง 
หรือเพิ่มส่ิงใดส่ิงหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้น
จนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว” ลักษณะไฟหน้าที่ถูกต้องคือ ไฟส่องสว่างหน้ารถจะต้องมีสีขาว 
หรือสีเหลืองเท่านั้น และจะต้องมีกำลังไฟไม่เกิน 50 วัตต์ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
          ทั้งนี้ หากประชาชนทั่วไปต้องการขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายหรือบริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

******** 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒554 1800 ต่อ 1066 หรือ www.onwr.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง “รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ส่ังเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ส่ังเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง 

  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา  
คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ 
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขื่อนป้องกันตล่ิงที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ เพื่อเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง  
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการท่องเที่ยวทางเลือก  
เนื่องจากที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่างมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดสำหรับการเกษตร ปัญหาคุณภาพน้ำ
และการรุกตัวของน้ำเค็มบริเวณที่ราบชายฝ่ังทะเลจากการทำอุตสาหกรรมประมงและโรงงานอุตสาหกรรม  

  รัฐบาลได้เร่งให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่  อย่างเป็นรูปธรรม 
และยั่งยืน โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เสริมความมั่นคงของคันกั้นน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน  เร่งจัดทำแผน 
การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตล่ิงให้เป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึก 
ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ำในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  
และนำไปสู่การแก้ไขในระดับประเทศต่อไป 

  ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
www.onwr.go.th หรือ โทร. ๐ ๒554 1800 ต่อ 1066 

******** 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000  

1) หัวข้อเร่ือง กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปล่ียนแปลงเลขท่ีบัญชี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปล่ียนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบ้ียหวัด และบำนาญต่อเนื่อง 
กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปล่ียนแปลงเลขที่บัญชี เนื่องจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด 

(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ช่ือ “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” นั้น 
กรมบัญชีกลาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบ้ียหวัด บำนาญ และเงินอื่น 

ในลักษณะเดียวกัน หรือพลทหารกองประจำการ ที่ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นช่ือเดิมก่อนควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นั้น  
ให้ไปติดต่อธนาคารทหารไทยธนชาต (จำกัด) มหาชน เพื่อขอเปล่ียนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ 
และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Payroll หรือระบบบำเหน็จบำนาญ 
e-Pension หรือระบบ e-Social Welfare แล้วแต่กรณี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบ้ียหวัด บำนาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินเดือนพลทหารกองประจำการได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2127 7000 
****** 
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