


 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า ๓๐,๐๐๐ อัตรา  
เพ่ือฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือ 
โควิด-19 ดีที่สุดในโลก 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5. เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

- 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2225 4886 หรือ 0 2241 9000 ต่อ 2114 

๑) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

 กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒ โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่  

๑) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา ๑๒ เดือน  
รวม ๑๕,๕๔๘ คน อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน 
๒๕๖๔ ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชน และเกิด 
นักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งในระยะยาวจะเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

และ ๒) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกรมการปกครอง 
ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๗,๒๕๕ ตำบล ตำบลละ ๒ คน 
รวม ๑๔,๕๑๐ คน อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอ  
ทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนกันยายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก  

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แนะนำ

แนวทางร่วมกิจกรรมหรืองานที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเส่ียงที่จะเกิดการแพร่กระจายของ
เช้ือโรคหรือเช้ือไวรัสประเภทต่าง ๆ ได ้

สำหรับการป้องกันในกรณีที่จะต้องมาอยู่รวมตัวกัน จะต้องมีระบบการคัดกรองบุคคล เช่นเดียวกันกับ
ในกรณีที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยการคัดกรองเร่ิมต้นตั้งแต่การเฝ้าสังเกตอาการตนเองหากรู้สึก 
มีอาการไข้ ไอ หรือเจ็บคอ ไม่ควรที่จะเดินทางไปรวมตัวกับบุคคลอื่น และสำหรับผู้จัดงานหรือผู้จัดกิจกรรม 
ก็ต้องมีระบบการคัดกรองที่ดี และที่สำคัญต้องให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และหาก
สามารถจัดพื้นที่ให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือสถานที่เปิด ไม่อยู่ใกล้ชิดกันจนเกินไป ก็จะทำให้
โอกาสในการแพร่กระจายเช้ือโรคนั้นลดลงไปด้วย  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร สายด่วน ๑๑๑๑ หรือสอบถามแนวทางการป้องกันโรคผ่านสายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศท่ีฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีท่ีสุดในโลก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก 
ข่าวดี! ไทยขึ้นแท่นอันดับ ๑ ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากการจัดอันดับดัชนี 

Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่าง ๆ ในด้าน
การฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index)  
โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก ๑๘๔ ประเทศทั่วโลก 

สำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 ซึ่งคะแนน ๗๐% มาจากตัวช้ีวัด ๔ ด้าน หากคะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี โดยประเมินผลดังนี้ 
๑) จำนวนผู้ติดเช้ือที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร ๒) ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเช้ือ ๓) จำนวนการ
ตรวจต่อจำนวนผู้ติดเช้ือ และ ๔) จำนวนการตรวจต่อประชากร ส่วนอีก ๓๐% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจาก
ดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ๓ หมวดหมู่ คือ ๑) ความสามารถในการตรวจพบ
และรายงานการติดเช้ือ ๒) ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค และ ๓) ความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเช้ือและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งของโลก (ณ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓) ด้วยคะแนนรวม ๘๒.๒๗ และจัดอยู่
ในกลุ่มเรตต้ิง ๕ คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก 

อีกดัชนี คือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 
หากคะแนนน้อย หมายถึงมีความรุนแรงน้อย โดยประมวลผลจากคะแนน ๗๐% เป็นค่าความรุนแรง  
ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) จำนวนผู้ติดเช้ือต่อประชากร และ ๒) สัดส่วนผู้เสียชีวิตจาก
โรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ และต่อประชากรคะแนน ๓๐% เป็นคะแนนคงที่
ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมิน
โดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศ
ในการรับมือกับโรคระบาด แบ่งเป็น ๒ หมวด ประกอบด้วย ๑) ความสามารถในการป้องกันโรคระบาด และ 
๒) ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด  โดยประเทศไทยได้คะแนนรวม ๑๐.๗๐ 
อยู่ในกลุ่มเรตต้ิง ๑ หมายถึง ประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเช้ือต่ำ และมี
ผู้เสียชีวิตน้อยเม่ือเทียบกับจำนวนประชากร 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

๑) หัวข้อเร่ือง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู 

ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง ดินโคลนช้ืนแฉะ การสัมผัสดินและเดินลุยน้ำ
เป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เช้ือฉี่หนูมักจะปนเป้ือน
อยู่ในแหล่งน้ำขัง พื้นดินโคลน หรือพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คันนา สวน รวมทั้งในบ้าน โดยเช้ือ
โรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน หรือเยื่อบุตา รวมถึง
อาหารและน้ำดื่มที่มีเช้ือโรคปนเป้ือน  

การป้องกัน 
1. ไม่ย่ำน้ำท่วมขัง ดินโคลน พื้นที่ช้ืนแฉะด้วยเท้าเปล่า  
2. สวมรองเท้าบู๊ท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันน้ำได้ ป้องกันเท้าสัมผัสเช้ือโรคโดยตรง  
3. ทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้ง หลังลุยน้ำ 
4. สำหรับเกษตรกร ผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์ หรือส่ิงสกปรก ควรล้างมือ อาบน้ำชำระร่างกายทันที  

หลังเสร็จจากการทำงาน  
5. ควรเก็บอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิด เล่ียงการรับประทานอาหาร เคร่ืองดื่มโดยใช้ปากสัมผัส

โดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจากอาจมีเช้ือโรคปนเป้ือน  
6. ควรกำจัดขยะ เศษอาหารในบ้านเรือน สถานที่ทำงานให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู  
อาการผู้ป่วยโรคฉ่ีหนู  
มีไข้เฉียบพลัน หนาวส่ัน อาการที่เด่น คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา บางราย

มีอาการปวดหัว ตาแดง บางรายมีอาการรุนแรง เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง 
ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด และช็อค (ไม่รู้ สึกตัว) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่มาพบ
แพทย์เมื่อมีอาการหนัก แนะให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีโอกาสเส่ียงติดโรคสูง ที่สำคัญ
อย่าซื้อยากินเองเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ทั้งนี้ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. 1422 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์  0 2278 8642 หรือ 0 2265 6268     

๑) หัวข้อเร่ือง เปล่ียนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปล่ียนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ 

 ขยะเศษอาหารกำลังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลาย ๆ คนไม่ได้สนใจหรือเอาใจใส่กับปัญหาเร่ืองนี้มากนัก 
โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน และส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไป ทำให้การ
คัดแยกขยะก่อนการนำไปรีไซเคิลและกำจัดเป็นไปได้อย่างลำบาก ทั้งนี้ หากจัดการไม่ถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างหลีกเล่ียงมิได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีการผลักดันให้การ
จัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมเร่ืองขยะจากเดิมที่เน้นการกำจัดทิ้งมากที่สุด 
มาเป็นเน้นเร่ืองการลดสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) นำมาใช้ซ้ำ (Reuse) 
นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีการจำแนกประเภทของขยะมูลฝอย รวมถึงคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ 
โดยทำให้เหลือมูลฝอยที่ต้องกำจัดทิ้งให้น้อยที่สุด ซึ่งการนำขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ หรือขยะเศษอาหาร 
มาใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น  

1. การรวบรวมมูลฝอยไปเลี้ยงสัตว์ เป็นการนำเศษอาหาร เศษผักที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการ
เล้ียงสัตว์ เช่น เล้ียงหมู เป็ด ไก่ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง 

2. การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษอาหารที่เหลือทิ้ง สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับ
ปลูกผักสวนครัวในบ้านได้ 

3. การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เศษผักและผลไม้ที่เหลือใช้ สามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ได้  
ซึ่งประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ เร่งดอกเร่งผล ใช้ฉีดพ่นดินจะช่วยปรับโครงสร้างในดิน
และเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ช่วยย่อยสลายเศษใบไม้แห้งในสวน รวมถึงใช้ดับกลิ่น
ในอ่างล้างจาน โถสุขภัณฑ์ และรางระบายน้ำเสีย  

4. เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับผักสวนครัว  เศษวัสดุบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  
อีกหลายอย่าง เช่น เปลือกไข่ ช่วยป้องกันหอยทากมากินต้นอ่อนพืช หรือเปลือกถั่วลิสง ช่วยบำรุงต้นไม้และ
พืชผักได้เป็นอย่างดี 

5. ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร โดยผ่านกระบวนการหมักขยะอินทรีย์ สามารถนำไปใช้เป็นพลังงาน
ให้ความร้อน แสงสว่าง และเดินเคร่ืองยนต์ได้ 

การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังส่ิงที่สำคัญ คือ การปรับมุมมองและเปล่ียนวิธีคิดใหม่  
โดยการมองส่ิงเหลือใช้ หรือวัสดุเหลือใช้ให้เป็นทรัพยากรเป็นต้นทุนในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ อันจะช่วย
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติม สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้  
เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

หากเกิดน้ำท่วม 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง 
โควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 

กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง การเปิดดำเนินการสถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แจ้งรายละเอียด
การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการลงทุน 

2. สถานที่ใช้เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม หรือที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เป็นการติดตั้งแบบถาวรและ
ได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด 

3. การอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสนามแข่งขันอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการ 
กทม. หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสนามแข่งขันอื่น  
ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเปิดดำเนินการได้ 

ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ดังนี้ 
มาตรการควบคุมหลัก 1. มีมาตรการคัดกรอง 2. ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 3. สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า 4. จัดให้มีจุดล้างมือ 5. มีการเว้นระยะห่าง 6. ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 7. ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องงดเข้าพื้นที่ และ 8. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” 

มาตรการเสริม  1. จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดสม่ำเสมอ  2. มีการ 
เว้นระยะห่าง 3. ใช้สถานที่ถ่ายทำที่กว้างขวาง แบ่งพื้นที่ชัดเจน  4. จัดอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นส่วนบุคคล  
5. มีการแนะนำทีมงานจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทุกคนก่อนเร่ิมงาน และ 6. พัฒนานวัตกรรม
การถ่ายทำรูปแบบใหม่ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2354 5222 

๑) หัวข้อเร่ือง แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดข้ึนได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หน้ากากอนามัยเป็นส่ิงจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องใช้  
เพื่อป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือ โดยวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องคือไม่ควรหลวมหรือแน่น
เกินไป ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้า และครอบคลุมทุกส่วนของจมูก แก้ม และคาง ไม่ควรมี
การร่ัวบริเวณหน้ากากและผิวหนัง ที่สำคัญการใส่หน้ากากอนามัยใต้จมูกไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเช้ือ อย่างไรก็ตาม 
การใส่หน้ากากอนามัยอาจก่อให้เกิดปัญหาทางโรคผิวหนังได้ อาทิ 

๑) ปัญหาผิวหนังอักเสบบริเวณสายคล้องหู  เป็นการระคายเคืองจากการเสียดสี และเหงื่อ
เช่นเดียวกับผิวหน้า ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี ไม่รัดแน่น หรือหลวมเกินไป ปัจจุบันมีอุปกรณ์
เพื่อช่วยไม่ให้สายคล้องหูรัดมากเกินไป แนะนำเลือกใช้เสริมได้ หากมีการอักเสบต่อเนื่องห รือค่อนข้างมาก 
ควรพบแพทย์ผิวหนัง เพื่อรับยาลดการอักเสบที่เหมาะสม 

๒) ปัญหาผิวหน้าอักเสบ เกิดจากการระคายเคือง เมื่อต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน 
นอกจากนี้จากสภาพอากาศที่ร้อนก็ทำให้สภาพผิวหนังอ่อนแอลง และเกิดการระคายเคืองได้ ทั้งจากการสัมผัส
เสียดสี และจากสารเคลือบหน้ากาก ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยแบบหลวม เพราะจะไม่สามารถป้องกันเช้ือโรคได้
และต้องระมัดระวังอย่าให้เหงื่อออกมาก และเปล่ียนหน้ากากอนามัยเมื่อเร่ิมเปียกช้ืน ข้อแนะนำควรใช้ครีม
บำรุงผิวให้ผิวหน้าแข็งแรง ควรหลีกเล่ียงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำให้หน้าขาว เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่
ระคายผิว ควรเลือกครีมกันแดดกับครีมบำรุงผิวที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตัน 

๓) ปัญหาสิว เกิดจากการเสียดสีของหน้ากากอนามัยกับใบหน้า และผดที่เกิดจากความร้อน เป็นส่ิงที่
หลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ข้อแนะนำควรใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่
เหมาะกับผิวบุคคลนั้นจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่ือสารองค์กร 
ช่องทางการติดต่อ โทร.0 2590 9556-7 หรือสายด่วน PEA Call Center 1129 

1) หัวข้อเร่ือง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าร่ัวหากเกิดน้ำท่วม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือน 
จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะ 
และมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้ 

- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่ิงของจำเป็นไว้ที่สูง
หรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง 

- กรณีบ้านช้ันเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตซ์
ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้น
อาจอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 

- กรณีเป็นบ้านสองช้ันและมีสวิตซ์แยกแต่ละช้ัน หากน้ำกำลังจะท่วมช้ันล่าง ให้ปลดสวิตซ์ตัด
กระแสไฟฟ้าเฉพาะช้ันล่าง 

- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เคร่ืองไฟฟ้าที่ช้ันบน โดยให้
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตซ์ที่ช้ันล่างให้
เพื่อความปลอดภัย 

- ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 2 -3 เมตร เพื่อความ
ปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบ
แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข 

- หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำ 
ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย 

- ใช้วัตถุที่ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  เช่น สายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิท  
ถุงมือยางหรือผ้าแห้ง พันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือให้ผู้มี
ความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตซ์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง
ให้หลีกเล่ียงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โดยเร็วที่สุด 

นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยตามอาคารสูง ควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า 
เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ใกล้กับ
สายไฟฟ้า 

การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวัง
เป็นพิเศษ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ช่ัวโมง 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888 

๑) หัวข้อเร่ือง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำรงชีพ

ของประชาชน ทำให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียนต่อ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่ากองทุนฯ มีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียน  

อย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตา ของแต่ละสถานศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืม
ประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ประมาณ 
590,000 ราย และขยายเวลาให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 

นอกจากนี้ ได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ เกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จากเดิม รายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือน
ให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ดังนี้ 

 – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท/เดือน 
 – ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท/เดือน 
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Line@กยศ. 

หรือโทร. 0 2016 4888 
********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์  0 2273 9020 

๑) หัวข้อเร่ือง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 
กระทรวงการคลัง มีความพร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เนื่องจาก  

ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ทำให้ต้องเล่ือน 
การลงทะเบียนออกไป ซึ่งหากสถานการณ์โรคโควิด-19 คล่ีคลายลง คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้
ภายในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิม จะยังคงได้รับสิทธ์ิอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ 

๑) ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง บขส. และรถไฟ รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน 

๒) เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร    
ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินจำนวน 
๒๐๐-๓๐๐ บาท ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนคร้ัง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ 

๓) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (ก๊าซแอลพีจี) รายละ ๔๕ บาทต่อเดือน โดยนำไปใช้เป็นส่วนลด 
ในการซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา ๓ เดือน 

๔) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. รายละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน เพื่อใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการ 
เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย 

๕) คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕% สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 
หรือร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเคร่ือง EDC ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๕% ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) สามารถกดเป็นเงินสดหรือนำไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ
และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการได้ ยอดคืนเงินสูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน 

๖) ค่าน้ำประปา ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์
เดือนละ ๑๐๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว  

๗) ค่าไฟฟ้า ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๓๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 
๒๓๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว  

สำหรับค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า หลังจากที่ชำระค่าบริการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและ 
ทำการโอนเงินคืนกลับเข้าบัตรสวัสดิการให้ในภายหลัง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เกษตรกรปล้ืม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ  

บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. ออมสินช่วยรอบ ๒ กู้ฉุกเฉินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู 
เด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง เกษตรกรปล้ืม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เกษตรกรปล้ืม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 
การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค

โควิด-19 เป็นไปตามเป้าหมาย ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สามารถจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 
7,747,490 ราย รวมเป็นเงิน 112,126.730 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.48 ของเป้าหมาย 

จากผลสำรวจข้อมูลในระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 พบว่า เกษตรกรกว่า 99 %  
พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือได้นำเงินไปใช้ประโยชน์  
ในด้านต่าง ๆ เช่น ซื้อพันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และซ่อมแซมโรงเรือน ที่เหลือนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  
ในครัวเรือน ลงทุนนอกการเกษตร และไปใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมบ้าน ใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาของบุตรหลาน และเก็บออม 

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชี 
ขณะนี้ ได้เร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามให้เกษตรกรส่งเลขบัญชีให้กับ ธ.ก.ส. ด้วยการติดประกาศ  
ณ หน่วยงานในพื้นที่ โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรโดยตรง และอื่น ๆ 

ทั้งนี้  ธ.ก.ส. ได้รายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่าไม่สามารถโอนเงินให้
เกษตรกรได้จำนวน 115,892 ราย เนื่องจาเกษตกรยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอน โดยเกษตรกร
สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อแจ้งช่องทางโอนเงิน หรือ สามารถตรวจสอบผล
การโอนเงินได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2563 วันที่  18  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

๑) หัวข้อเร่ือง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัส
ตับอักเสบ บี และซี แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มพนักงานเก็บขยะ กลุ่มผู้ที่
เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ กลุ่มเส่ียงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
หรือผู้ท่ีมีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด รวมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 50,000 คน เข้ารับ
การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี "ฟรี" ด้วยชุดตรวจที่สะดวกรวดเร็ว รู้ผลภายใน 30 นาที 
ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ  

โดยมีบริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง ส่งต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี 
สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหล่ัง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยาง
อนามัย และติดต่อจากแม่สู่ลูก 

ทั้งนี้ ผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ทำให้ผู้ติดเช้ือไม่ทราบว่าตนติดเช้ือ แต่จะ
ทราบอีกทีก็ต่อเมื่อเร่ิมมีอาการรุนแรง หรือเป็นตับแข็งและมะเร็งตับแล้ว สำหรับไวรัสตับอักเสบบี มีวัคซีน
ในการป้องกัน ส่วนไวรัสตับอักเสบซี สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการทานยาต้านไวรัส 3 -4 เดือน ดังนั้น 
หากมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว และสงสัยว่าตนเองมีเช้ือไวรัสตับอักเสบ ขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
และรักษาต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2563 วันที่  18  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร. 1115 

๑) หัวข้อเร่ือง ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท 

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ธนาคารออมสินเปิดให้กู้รอบ 2 
ภายใต้โครงการ “สินเช่ือช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” โดยให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบ้ีย 
0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี (36 งวด) สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็น “ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน
บริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นผู้ที่ตกงาน ถูกลด
เงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น 

คุณสมบัติผู้กู้ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้  
โดยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ มีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิป
เงินเดือน) 1 เดือนล่าสุดทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 
เดือนล่าสุด  

หากท่านสนใจสามารถยื่นเร่ืองผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS พร้อมเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้ ติดต่อ
ธนาคารตามวัน เวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นรอผลการพิจารณอนุมัติ และทำนิติกรรม
สัญญาและรับเงินกู้ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 
โทร. 1115 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๑ ๖๙๒๐  โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๙๑๑๙ 

๑) หัวข้อเร่ือง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563 

โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ได้ดำเนินการการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ให้แก่ประชาชน 
ผู้มีสิทธ์ิ โดยผู้มีสิทธ์ิสามารถเข้าตรวจสอบยอดโอนเงินอุดหนุนฯ ในบัญชีธนาคารของตนเองตามที่ได้ยื่น
ลงทะเบียนไว้ ได้ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะมียอดโอนเป็นจำนวนเงิน 600 บาท ซึ่งมี 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 1,692,290 ราย วงเงินงบประมาณ 1,015 ล้านบาท ช่วยให้ผู้ปกครอง
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเด็กแรกเกิด ให้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมี
พัฒนาการเติบโตที่สมบูรณ์ แข็งแรง มุ่งสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพ 

ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาในการได้รับเงินอุดหนุนประจำรอบเดือน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด โทร.สายด่วน พม. 1300 และสามารถ
ตรวจสอบสิทธ์ิโครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ เว็บไซต ์www.dcy.go.th 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2247 9423 

๑) หัวข้อเร่ือง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเช่ือมโยงถึงการจ้างงาน
ภายในประเทศในทุกช่วงวัย กรมการจัดหางานได้เร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อให้เกิดการจ้างงาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมการจัดหางานได้จัดโครงการส่งเสริม 
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมคือ  

๑) กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา ภายใต้การดำเนินงาน “ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา 
เพื่อไทยนิยมยั่งยืน” โดยจะจ้างงานผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ  
มาถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดและประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้าง
เป็นวิทยากร จำนวน ๑๐๔  คน ดำเนินการนำร่องใน ๑๖ จังหวัดคือ จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี สระบุรี 
เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธ์ุ พัทลุง 
นราธิวาส และปัตตานี  

๒) กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ  
ในสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน  ๙๖๕ คน และผู้สูงอายุ
ที่มาใช้บริการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๓) กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน เพื่อจ้างเหมา
บริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐ คน ทำงานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม 
สระบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น 
สกลนคร อุดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา มีระยะเวลาการทำงาน จำนวน  ๑๔๔ วัน 
ทำงานวันละ ๓ ช่ัวโมง ได้รับค่าจ้างช่ัวโมงละ ๒๕๐ บาท (ผู้สูงอายุจะมีรายได้ต่อคนรวมทั้งส้ิน จำนวน 
๑๐๘,๐๐๐ บาท) 

และ ๔) กิจกรรมสำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุที่ ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน เพื่อสำรวจ  
ความต้องการประกอบอาชีพหรือทำงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการ โดยมีเป้าหมาย คือ สำรวจผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓,๕๐๐ คน 

ผู้สูงอายุที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) กระทรวงแรงงาน หรือ 
โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็ก 
ในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธี 

เอาตัวรอด 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา 

โมเดล” 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time 
กว่า 2 หมื่นอัตรา 

กระทรวงแรงงาน - 

5. ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.  
ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ Facebook : ไทยคู่ฟ้า ,Line : ไทยคู่ฟ้า และ www.thaigov.go.th 

๑) หัวข้อเร่ือง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีท่ีสุด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด 

ข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทย ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 8 จาก 182 ประเทศทั่วโลก  
ในการดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา จากองค์กร
ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนานาชาติอย่าง The KidsRights Foundation โดยมีหลักการประเมิน 4 ด้าน คือ  

1. สิทธิการดำรงชีวิตของเด็ก  
2. สิทธิด้านสุขภาพ  
3. สิทธิด้านการศึกษา  
และ 4. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการสร้างสภาพแวดล้อมเร่ืองสิทธิเด็ก 
โดยรายช่ือ 10 ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับ ประกอบด้วย 1.ประเทศไอซ์แลนด์ 2.ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 3.ประเทศฟินแลนด์ 4.ประเทศสวีเดน  5.ประเทศเยอรมัน 6.ประเทศเนเธอร์แลนด์   
7.ประเทศสโลวีเนีย 8.ประเทศไทย 9.ประเทศฝร่ังเศส และ 10.ประเทศเดนมาร์ก 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกกระทรวงและภาคประชาชนที่ช่วยกันดูแลประเด็นสิทธิเด็ก ทำให้
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 8 ของโลก และเป็นเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียที่ติดอันดับ TOP 10 
ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศอย่างยิ่ง 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

๑) หัวข้อเร่ือง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยท่ีมากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด 

“ดินถล่ม” เกิดจากการเคล่ือนตัวของดินหรือลงมาตามที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มักเกิดพร้อมกับ 
หรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก และหลังฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งดินอุ้มน้ำไว้มากจนเล่ือนไหลลงมาสู่ด้านล่าง  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอแนะนำวิธีเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม 
ดังนี้ 

4 วิธีรอดจาก “ดินถล่ม” 
1. อพยพทันที เพื่อให้พ้นจากแนวการไหลของดิน หรือน้ำไหลเช่ียวอย่างน้อย 2 – 5 กิโลเมตร 
2. ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ เพราะอาจได้รับอันตรายจากดิน หิน ต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำ 
3. หาจุดยึดเกาะให้พ้นน้ำ เมื่อพลัดตกน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกไม้หรือหินกระแทกได ้
4. ไม่กลับเข้าพื้นที่ทันที เพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำ  
การขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง “ดินถล่ม” 
- ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทาง พร้อมเพิ่มความระมัดระวัง  

ในการขับรถ 
- สังเกตความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ดูระดับน้ำในร่องน้ำ ร่องรอยดินสไลด์ตามไห ล่ทาง 

และเสียงดินถล่ม 
- หากพบเส้นทางถูกดินถล่ม ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อขอความช่วยเหลือ 
ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

ทางสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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คร้ังที่ 33 / 2563 วันที่  26  สิงหาคม  2563 

 
 



- 2 - 



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน 
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2141 6386 

๑) หัวข้อเร่ือง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล” 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล” 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน 
ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่งคงทางอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนครอบคลุม 3,246 ตำบล 
24,842 ครัวเรือนทั่วประเทศ 

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  
“โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะส้ันการพัฒนากสิกรรม 
สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 2) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณ ภาพ ชี วิตระดับตำบลและพัฒ นาครัวเรือนต้นแบบการพัฒ นาคุณ ภาพ ชี วิต ระดับค รัวเรือน  
3) การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4) การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 5) การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับ
ตำบล 6) การพัฒนาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และ  
7) การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล  
ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคต 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2563 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2245 0964 

๑) หัวข้อเร่ือง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การจ้างงานในประเทศ 
รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจากการประมาณการจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ในปี 2564 จำนวน 
493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ กรมการจัดหางานไม่นิ่งนอนใจ จึงได้เร่งหาแนวทาง
มาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงาน เพื่อให้บัณฑิตใหม่ที่จะเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศ
ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ทำให้รูปแบบ
การจ้างงานเปล่ียนไป นอกจากจะมีการปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ประกอบกับ รูปแบบ 
การทำงานของคนรุ่นใหม่ได้เปล่ียนไป รับงานอิสระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็นบางช่วงเวลา  
จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากผู้ที่จบใหม่ จะเลือกทำงานในรูปแบบ part-time 

ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ 1.แรงงาน
ด้านการผลิต 2.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น  ๆ 3.เจ้าหน้าที่ เก็บเงิน , แคชเชียร์ 4.เจ้าหน้าที่ ขนส่งอื่นๆ  
5.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ 6. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป 7.พนักงาน 
ขายทอดตลาด 8.เจ้าหน้าที่ สินเช่ือ ,เจ้าหน้าที่การเงิน 9.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ และ  
10.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน  

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และอาคาร 3 ช้ัน  
หน้ากระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  
1-10 และสามารถติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน 

********* 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center โทร. 0 2555 0555 

๑) หัวข้อเร่ือง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.  
ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” หน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงิน
ฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ 
และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงิน
กับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบ้ียปลอดภาษีและยังมีสิทธ์ิ  
ลุ้นรางวัลมากมาย 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5 มีอายุรับฝาก 3 ปี สามารถฝากได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
กรณีฝากผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบ้ียหน่วยละ 0.30 บาท 

หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ต่อปี  
กรณีฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile จะได้รับดอกเบ้ียเพิ่มเป็นหน่วยละ 

0.60 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 ต่อปี ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 
ให้แก่ลูกค้าที่ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งหากมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบ้ีย 

นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 คร้ัง 
- รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท 1 รางวัล  
- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท  
- รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท  
- รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย 
รวมทั้งส้ินกว่า 2,113,400 รางวัล โดยจะออกรางวัลคร้ังแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สำคัญ

ดอกเบ้ียและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ  
ค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย 

โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ  
Call Center 0 2555 0555, Facebook Page “ธกส BAAC Thailand”, “ธกส บริการด้วยใจ” หรือทาง  
ธ.ก.ส. A-Mobile 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563 วันที่  26  สิงหาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย  
ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon 

Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่าย
ไม่สะดุด 

กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โทร. 1111 

๑) หัวข้อเร่ือง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนิงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ และอนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ วงเงินทั้งส้ิน ๓.๔ พันล้านบาท 
โดยมอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ ๒ ,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕ ไร่ จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตลำไยไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID–19 ส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะตลาดหลักที่รับซื้อผลผลิต เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่ไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยได้ 

โดยผู้มีสิทธ์ิต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่มีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

๑) หัวข้อเร่ือง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม 

ดินถล่มมักเกิดข้ึนพร้อมกับหรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงเกิดข้ึนขณะฝนตกหนักต่อเนื่อง
หรือภายหลังฝนตกหนัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้  
การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากดินถล่ม จะช่วยลดอันตรายและความสูญเสียจากดินถล่ม 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชนให้เพิ่ม
ความระมัดระวังใน 5 จุดเส่ียงดินถล่ม ดังนี้ 

1. ท่ีลาดเชิงเขา หรือที่ลุ่มใกล้เชิงเขามีการพังทลายและผุกร่อนของดิน 
2. จุดที่เคยเกิดดินถล่ม มีร่องรอยดินไหล 
3. บริเวณหุบเขา และเคยเกิดดินถล่ม 
4. พื้นที่ลาดต่ำ ช้ันดินหนาและอุ้มน้ำ 
5. บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ดินลาดชัน และมีก้อนหินใหญ่ฝังในดิน 
โดยท่านสามารถสังเกตุสัญญาณเตือนทางธรรมชาติได้ อาทิ มีฝนตกต่อเนื่อง มากกว่า 100 

มิลลิเมตร/วัน หรือมากกว่า 6 ช่ัวโมง น้ำมีสีขุ่น หรือสีเดียวกับดินภูเขา ดินอุ้มน้ำไว้มาก มีสภาพชุ่มน้ำ
มากกว่าปกติ ระดับน้ำเพิ่มสูงข้ึน อย่างรวดเร็ว หรือมีเสียงดังผิดปกติ มาจากภูเขา ลำห้วย หรือมีสัตว์ป่า
แตกตื่น  

วิธีการเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เส่ียง ควรสำรวจ 
ความเส่ียงภัยและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย หมั่นสังเกตสัญญาณเตือนดินถล่มเพื่อจะได้อพยพได้ทันที และควร
วางแผนอพยพไว้ล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางหนีภัยที่ห่างจากการไหลของดินและน้ำ ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุ 
สาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center) 

1) หัวข้อเร่ือง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 

ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
จึงแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดน้ำท่วม โดยประชาชนต้องเตรียม
ความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ดังนี้ 

ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
ให้ปลดเมนสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนอพยพหรือขนย้ายส่ิงของและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในพื้นที่สูง

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถึง 
ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
สำหรับบ้านช้ันเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและรีบอพยพย้ายออกจากบ้านโดยทันที ป้องกัน 

การเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร 
สำหรับบ้านสองช้ัน ควรมีสวิตซ์แยกสำหรับไฟฟ้าแต่ละช้ัน พร้อมทั้งให้รีบตัดสวิตช์เบรกเกอร์ช้ันล่าง

เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ห้ามใช้ปล๊ักและสวิตซ์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด และอย่าสัมผัสสวิตซ์และงดใช้ไฟฟ้า
ขณะที่ตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ  

หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
ก่อนนำเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กลับมาใช้งานควรให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบ แก้ไขเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ทุกชนิดให้มั่นใจเสียก่อน ป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้

ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center) 
********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2226 2810, facebook : กรมการปกครอง fanpage  

๑) หัวข้อเร่ือง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าท่ี “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon 
Smart Team) โดยจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ จำนวน ๗,๒๕๕ 
ตำบล ตำบลละ ๒ อัตรา รวม ๑๔,๕๑๐ อัตรา ระยะการจ้าง ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔) อัตราจ้างเหมา ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน ทำให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแท้จริง 

คุณสมบัติ ๑) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
(๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) ๓) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 
จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๔) เป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) 

หลักฐาน ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  
๒) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ๓) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน ๕) ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด และ ๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปล่ียนช่ือตัวและนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน
อย่างละ ๑ ฉบับ 

ผู้ที่สนใจสามารสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ต้ังแต่วันที่ ๑- ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอ ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2126 5800 โทรสาร 0 2273 9408  HOTLINE 1689 

๑) หัวข้อเร่ือง คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่ายไม่สะดุด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่ายไม่สะดุด 

จากกระแสข่าวว่าเงินคงคลังมีไม่พอใช้ ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติกู้เงินเพิ่มเติมอีก ๒.๑๔ แสน 
ล้านบาท นั้น ข้อเท็จจริงเนื่องจาก ๑) การขอกู้เงินเพิ่มเติมนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้การใช้จ่ายเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด เนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ ได้ใช้เพื่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจำนวนมาก 
๒) การอนุมัติของ คณะรัฐมนตรีล่าสุด เป็นการอนุมัติกรอบงบประมาณของปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จำนวน ๒.๑๔ 
แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะกู้ตามความจำเป็นเท่านั้น และเมื่องบประมาณปี ๒๕๖๔ ผ่านสภาฯ 
เรียบร้อยแล้วก็จะมีเงินมาชดเชยในส่วนนี้ และทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติ และ ๓) ระดับเงินคงคลังของ
รัฐบาลในปัจจุบัน ยังมีเพียงพอ โดยส้ินเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ อยู่ที่  ๒๘๒,๑๔๑ ล้านบาท และหาก
กระทรวงการคลังต้องกู้เงินเต็มกรอบวงเงิน ๒.๑๔ แสนล้านบาท สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP  
ณ ส้ินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะอยู่ที่ร้อยละ ๕๑.๖๔ ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๖๐ ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ 

สาเหตุเนื่องจาก ๑) การหดตัวของเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ และ ๒) การเล่ือนระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ 
ออกไปจนถึงส้ินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ 

ความจำเป็นเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะส้ินสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และจะเข้าสู่
ปีงบประมาณใหม่ ๒๕๖๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น 
จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
อีกทั้งการกู้เงินเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามมาตรการของภาครัฐสามารถดำเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง 
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