ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจ
1. ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear 2019 รักษาเอกลักษณ์

หน่วยงำน

เอกสำรประกอบ

กระทรวงมหาดไทย

คลิปวีดิโอ 1 ชุด

กระทรวงกลาโหม

-

กระทรวงอุตสาหกรรม

-

ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ
4. กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบาเหน็จดารงชีพ ให้ผู้รับบานาญ

กระทรวงการคลัง

-

ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5. กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย

กระทรวงคมนาคม

-

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. รัฐบาลอนุมัตมิ าตรการลดภาษี เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์

กระทรวงการคลัง

-

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

2.
3.

สร้างสรรค์นวัตกรรม
ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสาเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออก
ประมงไทย
รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร

ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

และดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง

7.

พลาสติกชีวภาพ
เตือนประชาชน ฝนตกนาขัง ระวังโรคฉี่หนู

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนาข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
1) หัวข้อเรื่อง ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear 2019 รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear 2019 รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย จั ด งานใหญ่ ก ลางปี “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รั ก ษา
เอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม” แสดงศักยภาพสินค้าชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซือทังในและต่างประเทศ
โดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP
งาน “OTOP Midyear” ถือเป็นงานส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี
ที่สาคัญงานหนึ่งของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโต เข้มแข็ง และเชื่อมโยง
ไปยั ง เศรษฐกิ จ ระดั บ มหภาค ที่ รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของพลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
ได้ให้ ความส าคัญในการลดความเหลื่ อมล าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างเศรษฐกิ จชุมชนให้ เข้มแข็ง
ประชาชนมี ค วามสุ ข และมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ น น าไปสู่ ค วาม “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งดาเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาคได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
โดยการยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทังส่งเสริมด้านการตลาดให้มีศักยภาพ
มากขึน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพืนที่อย่างต่อเนื่อง
สาหรับการจัดงาน “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม”
จัดขึนอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบวิถีไทย วิถีถิ่น วิถีกิน สี่ภาค ระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562 ตังแต่เวลา
10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยงานนีเป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพมากกว่า 2,500 บูธ และกว่า 25,000
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทัง 9 วัน จะมีประชาชน
ทังชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 400,000 คน และมีเงินสะพัดตลอดงานไม่น้อยกว่า 900
ล้านบาท ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินอัดแน่นตลอดทัง 9 วัน และกิจกรรมพิเศษ “OTOP
ช้อปช่วยชาติ” ที่สำมำรถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภำษีได้ และกิจกรรมพิเศษคืนกาไรให้กับแฟนพันธุ์แท้
OTOP และพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานทุกท่าน กับการร่วมลุ้นรับสร้อยคอทองคา 1 สลึง ทุกวัน ๆ ละ
10 เส้ น วั น สุ ด ท้ า ยลุ้ น รั บ รถยนต์ Nissan March 1 คั น และสร้ อ ยคอทองค า 5 บาท จ านวน 5 เส้ น
แฟนพันธุ์แท้ OTOP นักช้อปขาชิมไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงกลาโหม
กรม สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักนโยบายและแผนกลาโหม
ช่องทำงกำรติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๓๒๙๙, E–mail : sdd.ops@gmail.com
๑) หัวข้อเรื่อง ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสาเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออกประมงไทย
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสาเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออกประมงไทย
จากการที่ป ระเทศไทยมีก ารทาการประมงที่ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุ ม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) สหภาพยุโ รปจึงได้ประกาศให้ ใบเหลื อ ง
ประเทศไทยเมื่อเดือ นเมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยถู กจัด ให้ เป็นประเทศที่ ไม่ ให้ ความร่ว มมือภายใต้
กฎระเบียบของสหภาพยุโ รป ถือเป็นการประกาศเตือนการทาการประมงที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการทาประมงของประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการจะส่งผลกระทบ
ต่อการขนส่งสินค้าประมงที่จับโดยเรือไทยในตลาดของสหภาพยุโรป
รัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาของดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ จากผลการดาเนินการดังกล่าว สหภาพยุโรป
ได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทยเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหภาพยุโรป
ให้การยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายของไทยจนประสบความสาเร็จ
ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการประมงของไทยทังระบบ และยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยเทียบเท่า
มาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของภาคการประมง ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ในการดาเนินการระยะต่อไป ทังสหภาพยุโรปและไทยเห็นชอบร่วมกันในแผนงานความร่ว มมื อ
เพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงผิดกฎหมายฯ หรือ IUU-free ได้โดยสมบูรณ์ด้วย ๖ ภารกิจ คือ
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกฎหมำย เพิ่มความเข้มงวดจาก พ.ร.ก.การประมง ๒๕๕๘ ให้เป็น พระราชบัญญัติ แต่อาจ
งดเว้น โทษทางอาญา ด้ ำ นที่ 2 ด้ ำ นกำรบริ หำรจัดกำรประมงให้เกิดควำมสมดุล ไม่ให้ มีการทาประมง
เกินกว่าธรรมชาติจะสามารถผลิตทดแทนได้ทัน ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองเรือ ได้ปรับปรุงระบบ
ให้ดีขึน โดยปรับปรุง ท่าเทียบเรือ และเรือประมงพืนบ้าน ๒๗,๐๐๐ ลา ต้องสร้างอัตลักษณ์ เรือ ด้ำนที่ 4
ด้ ำ นกำรติ ด ตำม ควบคุ ม และเฝ้ ำ ระวั ง เป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ของประเทศไทยในอนาคต ที่ จ ะยื น ยั น
ถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลับ ติดตังระบบติดตามเรือและดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์นา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้าว่าสินค้าประมงไทย
ปลอดประมงผิดกฎหมาย ด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย ต้องเคารพกฎหมายเพราะเป็นกฎหมาย
ของไทยเองและไม่เข้มงวดเกินไป สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม เช่น การกรอกข้อมูลแรงงานประมง
คนเดินเรือต่าง ๆ จะให้ทาเท่าที่จาเป็นและควบคุมได้ หรือกรณีวันทาประมงที่ถูกควบคุม หากจานวนปลา
เพิม่ ขึนก็จะเพิ่มวันให้ เช่น ปี 25๕๙ เพิ่มจานวนวันให้เรือประมงอวนลากฝั่งอ่าวไทย จาก ๒๒๕ วัน เป็น ๒๔๐
วัน และ ในปี 25๖๑ ก็เพิ่มวันทาประมงให้เช่นกัน
ซึ่งรัฐบาลคาดว่าการดาเนินการทัง 6 ภารกิจดังกล่าว จะมีเป็นผลดีกับทังชาวประมงรวมถึงการ
ส่งออกสินค้าประมงของไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทังชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องด้วยดีต่อไป
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย โทร 0 2202 3080
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยตังเป้าหมายภายในปี 2565 ปัญหา
อ้อยไฟไหม้จะต้องหมดไป ประกอบด้วย
มำตรกำรทำงกฎหมำย กาหนดให้โรงงานนาตาลลดสัดส่วนการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบลง ในฤดูการผลิต
ปี 2562/2563 กาหนดให้โรงงานนาตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน สาหรับใน
ฤดูการผลิต ปี 2563 /2564 โรงงานนาตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน และใน
ฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียงร้อยละ 0-5 ต่อวัน ซึ่งจะทาให้อ้อยไฟไหม้
หมดไปภายในภายใน 3 ปี
มำตรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลกำรเกษตร ซึ่งจะขยายโครงการ
ส่ ง เสริ ม สิ น เชื่อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต อ้ อ ยอย่ า งครบวงจรปี 2562 - 2564 รวมทั งจะน าเสนอ
มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตรถตัดอ้อยไทยด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตและจาหน่ายให้เพียงพอ
กับความต้องการและส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยการใช้รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ
นาไปจดทะเบียนเครื่องจักรตามกฎหมายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนาไปเป็นสินทรัพย์คาประกันกับ
แหล่งเงินกู้ได้อีกด้วย พร้อมทังสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย
กลุ่ มบุ คคลและวิส าหกิจ ชุมชน เพื่อเข้าถึงแหล่ งเงินทุน อัตราดอกเบียต่า วงเงินกู้ปีล ะ 2,000 ล้ านบาท
ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทังสิน 6,000 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน 10,000 ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อส่ งเสริมการปลู กอ้อย ทังยังให้ การ
ช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งนาสารองในการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยแล้ง การนาเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรมาใช้เพื่อลดการสูญเสียและลดต้นทุนในระยะยาว ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึน ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้
ที่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย และสอดคล้ องกั บ
เป้าหมายในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทรายทังระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
อย่างครบวงจร
มำตรกำรขอควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อย
ให้โรงงาน โดยความร่วมมือจากโรงงานนาตาลและชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เพื่อกาหนด
พืนที่ปลอดการเผาอ้อยเป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด 100 % ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดการพืนที่ลดการ
เผาอ้อยรอบชุมชนในรั ศมี 5 กิโ ลเมตร และรอบโรงงานนาตาลในรัศมี 10 กิโ ลเมตร และการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดคิวรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม กรมบัญชีกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง
ช่องทำงกำรติดต่อ โทร 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327
1) หัวข้อเรื่อง กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบาเหน็จดารงชีพ ให้ผู้รับบานาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่
2) ที่มำ/หลักกำร
กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ. 2562
โดยแก้ไขการขยายเพดานของวงเงินบาเหน็จดารงชีพให้แก่ผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตังแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึนไป
จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาทนัน ปรับเป็น
ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งหากผู้รับบานาญเคย
ขอรับบาเหน็จดารงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบานาญที่มีสิทธิขอรับได้ไม่เกินจานวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
โดยจะมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
3) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินกำร
กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายบาเหน็จดารงชีพให้กับผู้รับบานาญที่มีสิทธิ โดยได้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบาเหน็จดารงชีพสาหรับผู้รับบานาญ ซึ่งมีอายุตังแต่
70 ปี ขึ นไป พ.ศ.2562 เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก บ านาญ และผู้ รั บ บ านาญได้ ท ราบและน าไปปฏิ บั ติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทังพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญให้สามารถรองรับการจ่ายเงินบาเหน็จดารงชี พ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และพัฒนาระบบ Pensions’ Electronic Filing ให้ผู้รับบานาญสามารถตรวจสอบ
คานวณบาเหน็จดารงชีพที่จะได้รับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประมาณการตัดสินใจในเบืองต้นด้วยตนเอง ทังนี เพื่อให้
ผู้รับบานาญได้รับความสะดวกที่สุด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตังแต่วั นที่ 1 กรกฎาคม 2562 เช่นเดียวกัน
นอกจากนีกรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดาเนิน
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน สาหรับผู้รับบานาญที่นาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงิน (เพิ่มเติม) แนบท้ายข้อตกลงเดิมที่เคยทาไว้กับธนาคารต่าง ๆ อีกด้วย
ส าหรั บ ผู้ รั บ บ านาญที่ มี อ ายุ 60 ปี และ 65 ปี การยื่ น ขอรั บ บ าเหน็ จ ด ารงชี พ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
ผู้รับบานาญสามารถตรวจสอบการคานวณบาเหน็จดารงชีพที่จะได้รับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประมาณ
การตัดสินใจเบืองต้นด้วยตนเอง ก่อนการยื่นขอรับบาเหน็จดารงชีพ หรือการนาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินจากธนาคารต่าง ๆ ด้วย
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดารงชีพของผู้รับบานาญ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
สามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

-26) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบาเหน็จดารงชีพ ให้ผู้รับบานาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่
กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายบาเหน็จดารงชีพให้กับผู้ รับบานาญที่มีสิ ทธิ โดย
ได้กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธี ป ฏิบั ติใ นการขอรั บและการจ่า ยบ าเหน็จด ารงชี พส าหรับผู้ รับบ านาญ ให้ แ ก่
ผู้รับบานาญซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบานาญรายเดือน
ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ไ ม่ เ กิ น 400,000 บาท ปรั บ เป็ น ขอรั บ ได้ ใ นอั ต รำ 15 เท่ ำ ของบ ำนำญรำยเดื อ นที่ ไ ด้ รั บ
แต่ไม่เกิน 500,000 บำท ซึ่งหากผู้รับบานาญเคยขอรับบาเหน็จดารงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบานาญที่มี
สิทธิขอรับได้ไม่เกินจานวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562
เป็นต้นไป
พร้อมทังพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญให้สามารถรองรับการจ่ายเงินบาเหน็จดารงชีพตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และพัฒนาระบบยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้ วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic
Filing) ให้ผู้รับบานาญสามารถตรวจสอบคานวณบาเหน็จดารงชีพที่จะได้รับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประมาณการ
ตัดสินใจในเบืองต้นด้วยตนเอง นอกจากนีกรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการดาเนินโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน สาหรับผู้รับบานาญที่ นาสิทธิในบาเหน็จตกทอด
ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (เพิ่มเติม) แนบท้ายข้อตกลงเดิมที่เคยทาไว้กับธนาคารต่าง ๆ อีกด้วย
แต่สาหรับผู้รับบานาญที่มีอายุ 60 ปี และ 65 ปี การยื่นขอรับ บาเหน็จดารงชีพ ให้ เป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ เ ดิ ม ที่ เ คยปฏิ บั ติ โดยสามารถเข้ า ตรวจสอบสิ ท ธิ แ ละค านวณบ าเหน็ จ บ านาญ ได้ ที่ เว็ บ ไซต์
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพื่อให้ผู้รับบานาญได้รับความสะดวกที่สุด ทังนี สามารถตรวจสอบได้ตังแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม กรมทางหลวง
ช่องทำงกำรติดต่อ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะนีหลายภูมิภาคมีฝนตกและลมกรรโชกแรง อาจทาให้เกิดนาท่ว มฉับพลัน นาป่าไหลหลาก
ดิ น โคลนถล่ ม ต้ น ไม้ ล้ ม ทั บ เส้ น ทาง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การคมนาคมขนส่ ง และการสั ญ จรของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง ดังนัน เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึน กรมทางหลวง จึงสั่ งการให้
สานักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดาเนินการ
ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ไม่ให้ไม่มีหลุมบ่อ สารวจพืนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ระบบ
ระบายนา ร่องนาในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และดาเนินการขุดลอกร่องนาบริเวณสองข้างทาง
ทาความสะอาดอาคารระบายนา กาจัดเศษขยะ วัชพืชไม่ให้กีดขวางทางระบายนา และตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึง
จั ดเตรี ย มเครื่ องจั กร ยานพาหนะ วัส ดุอุป กรณ์ เครื่องสู บนา สิ่ งอานวยความปลอดภัย อาทิ ป้ายจราจร
หลักนาทาง ไฟกระพริบ ให้สามารถใช้งานได้ทันที
ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติได้สั่งการให้หน่วยงานในพืนที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจาเป็นเร่งด่วน ผู้บริหาร
ในพืนทีจ่ ะเข้าไปดาเนินแก้ไขปัญหาทันทีจนกว่าสถานการณ์จะยุติ หากเกิดเหตุทางขาด สะพานขาดหรือชารุด
ให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการระหว่างกันเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และสะพานเบลี่ย์ เข้าดาเนินการ
แก้ไขโดยทันที พร้อมทังติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี ได้สั่งการให้ปรับปรุงดูแลทางเดินเท้าให้สะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานในช่วงหน้าฝน
โดยเฉพาะพืนที่ชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทังนี ประชาชนสามารถ
สอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรบนถนนทางหลวงในพืนที่ประสบอุทกภัย และขอรับความช่วยเหลือ
หรือแจ้งเหตุบนทางหลวง ได้ที่ สำยด่วนกรมทำงหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม กรมสรรพากร
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร
ช่องทำงกำรติดต่อ โทร 0 2272 8319
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลอนุมัติมาตรการลดภาษี เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
2) ที่มำ/หลักกำร
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกาหนดให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง
ทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจานวน 1.25 เท่าของ
รายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทังนี ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกาหนด
3) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินกำร
กรมสรรพากรผลักดันมาตรการภาษีดังกล่าว เพื่อช่วยกระตุ้นอุปสงค์การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง
ทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการดูแลปั ญหาสิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่ งเสริมอุตสาหกรรม
ชีว ภาพของไทยในคราวเดีย วกัน รวมทังจะเป็นทางเลื อ กของการจั ดการด้านสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ ใช้ท ดแทน
พลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทังเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
เพิ่มขึน มาตรการภาษีในเรื่องนี เป็นหนึ่งในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจาก
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุ มชนลดโลกร้อน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแล
รั กษาป่ า และสนั บ สนุ น ให้ มีการใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากรในพืนที่ป่าชุมชนอย่างเหมาะสม โดยให้ สิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสาหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุน
ป่าชุมชนลดโลกร้อน สามารถนามาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
กระตุ้ น อุ ป สงค์ ก ารใช้ พ ลาสติ ก ที่ ย่อ ยสลาย ได้ เ องทางชี ว ภาพ ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ในการดู แลปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในคราวเดียวกัน รวมทังจะเป็น
ทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทังเพื่อส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึน
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนารายจ่ ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อย
สลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจานวน 1.25 เท่า
ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทังนี ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

-26) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รัฐบาลอนุมัติมาตรการลดภาษี เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซีย นได้รั บเกี ย รติ ใ ห้ เ ป็น เจ้า ภาพจัด ประชุ มรั ฐ มนตรี อ าเซียน
สมั ย พิ เ ศษด้ า นขยะทะเล เมื่ อ วั น ที่ 5 มี น าคม 2562 เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ขยะทะเล
และความคิดริเริ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านมลพิษจากขยะทะเลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและ
ระดั บ โลก ย าถึ ง ความกั ง วลต่ อ ปริ ม าณขยะทะเลที่ มี ม ากขึ น และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ นจากขยะทะเล
ต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ
โดยที่ป ระชุมได้เห็ น ชอบต่อปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้ว ยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภ าคอาเซียน
กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล มีแนวทางช่วยลดปริมาณขยะทะเลด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน
ที่จะพัฒนานวัตกรรมหรือการนากลับไปใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะทะเลให้ได้
คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับ
รัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย คือ ส่งเสริมการป้องกัน
และลดขยะพลาสติกในทะเลอย่างยั่งยืนและมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ การยกเว้นรัษฎากร
เพื่อให้สอดคล้องกับผลการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว คือกาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละ 25 ของรายจ่ายที่ซือบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรั บรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม สาหรับเงินได้ที่จ่ายไปตังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธั นวาคม 2564 ทังนี การกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีนีจะทาให้
ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่จะช่วยส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย
ได้ ต ามธรรมชาติ เ ป็ น ทางเลื อ กของการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ใช้ ท ดแทนพลาสติ ก ที่ ส ลายตั ว ไม่ ไ ด้
ทางชีวภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมให้มีการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรวมทังประชาชนมีความสนใจตระหนัก
ในการประหยัดพลั งงานและอนุรั กษ์สิ่ งแวดล้ อมเพิ่มขึน ช่วยลดปริมาณขยะและสิ่ งตกค้างที่ไม่ย่อยสลาย
ส่งผลดีในเรื่องการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและลดงบประมาณของภาครัฐในการกาจัดขยะตกค้าง
และการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมควบคุมโรค
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2590 1401-2
1) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชน ฝนตกนาขัง ระวังโรคฉี่หนู
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง เตือนประชาชน ฝนตกนาขัง ระวังโรคฉี่หนู
ในช่วงนีเข้าสู่ฤดูฝน หลายพืนฝนตกหนักมีนาท่วมขัง ดินโคลนชืนแฉะ ประชาชนที่ต้องสัมผัสดินและ
เดินลุยนาเป็นเวลานาน ๆ อาจทาให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ซึ่งเชือโรคมักจะ
ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งนาขัง พืนดินโคลน หรือพืนที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คันนา สวน รวมทังในบ้าน
โดยเชือโรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่นาเป็นเวลานาน หรือเยื่อบุตา รวมถึง
อาหารและนาดื่มที่มีเชือโรคปนเปื้อน
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ แนะนำวิธีป้องกันให้ประชำชน โดยไม่ย่านาท่วมขัง ดินโคลน พืนที่ชืน
แฉะด้วยเท้าเปล่า สวมรองเท้าบู๊ท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันนาได้เพื่อป้องกันเท้าสัมผัสเชือโรคโดยตรง
หมั่นดูแลทาความสะอาดด้วยนาและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้งหลังลุยนา ควรเก็บอาหารและ
นาดื่มให้มิดชิด เลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มโดยใช้ปากสัมผัสโดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจาก
อาจมีเชือโรคปนเปื้อน และสาหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์หรือสิ่ งสกปรก ควรล้างมือและอาบนาชาระ
ร่ างกายทัน ทีห ลั ง เสร็ จ จากการท างาน ควรกาจัดขยะและเศษอาหารในบ้า นเรื อ นรวมถึ ง สถานที่ ท างาน
ให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู
โดยผู้ ป่ ว ยโรคฉี่ ห นู จ ะมี ลั ก ษณะอำกำร คื อ มี ไ ข้ เ ฉี ย บพลั น หนาวสั่ น ปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื อ
โดยเฉพาะที่ น่ อ งและโคนขา บางรายอาจมี อ าการปวดหั ว ตาแดง แต่ จ ะมี บ างส่ ว นซึ่ ง มี อ าการรุ น แรง
เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด และช็อค
(ไม่รู้สึกตัว) ในหลายครังผู้ป่วยจะรอให้มีอาการหนักแล้วจึงมารักษาทาให้ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต จึงขอผู้ที่มี
อำกำรดังกล่ำว ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติกำรลุยน้ำให้ทรำบ เพื่อประเมินกำรรักษำได้อย่ำงถูกต้อง
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง ที่สาคัญอย่าซือยากินเอง
เพราะอาจท าให้ อ าการรุ น แรงขึ นได้ ประชาชนสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สำยด่ ว นกรมควบคุ ม โรค
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