ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ
1. รัฐช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทุกประเภท
ขั้นตา 10,000 บาท
2. บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
ทีมีรายได้น้อยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี
3.

หน่วยงำน

เอกสำรประกอบ

กระทรวงการคลัง

-

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคง
ของมนุษย์
รัฐบาลเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทัวถึง

ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
กระทรวงคมนาคม
4. รัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงทุนรถไฟความเร็วสูง
กทม. - หนองคาย ระยะที 2 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้านคมนาคมของอาเซียน
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
5. ยกระดับชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี มิติใหม่ในการ กระทรวงมหาดไทย
ต่อยอดสินค้าชุมชน
ด้ำนกำรบริกำรภำครัฐ
กระทรวงยุติธรรม
6. ภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลเหยืออาชญากรรม
ทั้งร่างกายและจิตใจ
ด้ำนกำรสำธำรณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
7. สาธารณสุขรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบ
ตามกาหนด

-

-

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพือการสร้างการรับรู้ ทีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิมเติมหรือขยายความข้อมูลทีใช้
เฉพาะพื้นทีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนาข้อมูลเพือสร้างการรับรู้ตามแนวทางทีกาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที 5 มีนาคม 2562 เรือง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 15 กรกฎำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม กรมบัญชีกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมบัญชีกลาง
ช่องทำงกำรติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327
1) หัวข้อเรื่อง รัฐช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทุกประเภท ขั้นตา 10,000 บาท
2) ที่มำ/หลักกำร
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้แก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ
(ฉบับที 16) พ.ศ. 2562 ซึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที 1 มิถุนายน 2562
เป็ นต้ นไป โดยปรั บเพิ มเงิ น ให้ กั บ ผู้ รั บ เบี้ ย หวั ด บ านาญ ที ได้ รั บ หรื อ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เบี้ ย หวั ด บ านาญรวมกั น
ทุกประเภท และรวมกับ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับตากว่าเดือนละ
10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ซึงกรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทีมีสิทธิในรอบการจ่ายบานาญประจาเดือน เริมจ่ายในวันที 21 มิถุนายน 2562
เป็นเดือนแรก
3) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินกำร
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การจ่ า ยเงิ น และประชาสั ม พั น ธ์ ต ามสื อต่ า ง ๆ
ให้ผู้รับบานาญทราบว่า ผู้รับบานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบานาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับตากว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็น
ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ยกตัวอย่าง เดิมได้รับบานาญและ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท
จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญเพิมอีกเดือนละ 640 บาท เป็นต้น โดยจะโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทีมีสิทธิในรอบการจ่ายบานาญประจาเดือน สาหรับเดือนมิถุนายน
2562 นี้ จะจ่ายในวันที 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก
สาหรับผู้รับบานาญทีได้รับเบี้ยหวัดบานาญตากว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รั บเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้ รับเบี้ยหวัดบานาญมาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้รับบานาญไปแสดงตน
เพือยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทางานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิน
เพือยืนคาขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทีส่วนราชการผู้เบิกบานาญก่อน เพือให้ส่วนราชการ
ผู้เบิกบานาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญดังกล่าว ผู้รับบานาญจึงจะ
ได้รับเบี้ยหวัดบานาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญรวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
ผู้ รั บ บ านาญได้ รั บ เงิ น ช่ ว ยค่ า ครองชี พ ผู้ รั บ เบี้ ย หวั ด บ านาญเพิ มขึ้ น ซึ งเป็ น ไปตามข้ อ มู ล ที ได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และสือ Social Media
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีจาเป็นในการดารงชีพของผู้รับบานาญ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น
สามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

-26) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรือง รัฐช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทุกประเภท ขั้นตา 10,000 บาท
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทีได้รับ
เบี้ยหวัดบานาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญรวมกันแล้วไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเดือนละ
10,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที 16) พ.ศ. 2562 ซึงมี
ผลบังคับใช้แล้ว โดยจะจ่ายในวันที 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก
กระทรวงการคลังปรับเพิมเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รั บเบี้ยหวัดบานาญ
รวมกันทุกประเภท และรวมกับ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับตากว่า
เดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บำท เช่น หากเดิมได้รับบานาญและเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญรวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับ เงินเพิมอีกเดือนละ 640 บาท
เป็นต้น โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทีมีสิทธิในรอบการจ่ายบานาญ
ประจาเดือน ซึงกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบานาญทีมีสิทธิในรอบ
การจ่ายบานาญประจาเดือน เริมจ่ายในวันที 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก สาหรับผู้รับบานาญทีได้รับ
เบี้ยหวัดบานาญตากว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญมาก่อน
จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่ำว
ทั้งนี้ ผู้รับบานาญต้องไปแสดงตนเพือยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทางานในสังกัด
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิน เพือยืนคาขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญที
ส่วนราชการผู้เบิกบานาญก่อน เพือให้ส่วนราชการผู้เบิกบานาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงินเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญดังกล่าว ผู้รับบานาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบานาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บานาญรวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท เพือช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีจาเป็นในการดารงชีพของ
ผู้รับบานาญ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น สามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 15 กรกฎำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
กรม กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๑๐๐ ต่อ ๔๐๑, โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๑๐๗
www.olderfund.dop.go.th
๑) หัวข้อเรื่อง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี
๒) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการทีจาเป็น
จึงได้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยทีอยู่ ในโครงการลงทะเบียนเพือสวัสดิการแห่งรัฐ
เพือให้มีรายได้ในการดารงชีพเพิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตทีดี ขึ้น โดยกาหนดให้กองทุนผู้สูงอายุ นาเงินกองทุน
มาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว และให้มีการเพิมแหล่งทีมาของเงินกองทุนสาหรับนามาใช้
ตามวัตถุประสงค์นี้ ประกอบด้วย เงินบารุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษี สรรพสามิตในส่วน ทีเกียวข้องกับสินค้า
สุราและยาสูบ และโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื อวั น ที ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วั น ที ๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ และวั น ที
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ดาเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และให้เริม
ดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ซึงกาหนดแหล่งทีมาของเงิน มาจาก ๒ แหล่ง คือ
๑) เงินบารุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ๒) เงินบริจาคเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุและเงินบริจาคจากบุคคลทัวไป โดยการบริจาคเงินเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
ผู้สูงอายุจะนามาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพือสวัสดิการแห่งรัฐ
๓) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
ผู้ สู ง อายุ ๖๐ ปี ขึ้ น ไปที มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามประสงค์ จ ะบริ จ าคเบี้ ย ยั ง ชี พ ฯ
ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ สามารถนาบัตรประชาชนไปยืนได้ที หน่วยรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที
ธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารพาณิชย์ทีกาหนด ดังนี้ ๑) กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อแจ้ง
ความประสงค์บริจาคด้วยตนเองหรือมอบอานาจได้ทีสานักงานเขตกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน และสถาบันการเงินของรัฐ ๒) ต่างจังหวัด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาคด้วยตนเองหรือ
มอบอานาจได้ทีสานักงานเทศบาล สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานเมืองพัทยา หน่วยงานภายใต้
คณะผู้ บ ริ ห ารการคลั ง ประจ าจั ง หวั ด (คบจ.) ๓) ต่ า งประเทศ สามารถติ ด ต่ อ แจ้ ง ความประสงค์ บ ริ จ าค
ด้วยตัวเองหรือมอบอานาจได้ทีสถานเอกอัครราชทูตของไทยในต่า งประเทศ และสถานกงสุลใหญ่ของไทย
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยาทีได้รับแจ้ง จะส่งเงินบริจาคให้
สานักพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพือส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุต่อไป และสาหรับ
กรุงเทพมหานครจะส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุโดยตรง สามารถยกเลิกการบริจาคได้เมือบริจาคมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน และบริจาคได้ตลอดทั้งปี
๔) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน/กำรก้ไขปัญหำ
ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้นาเงินบริจาคดังกล่าว มาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบียนเพือสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนาเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิได้รับเงิน ซึงใน
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุทัวประเทศ จานวน ๙๒๖ คน เป็นจานวนเงิน
๔,๖๐๕,๑๖๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

-2๕) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ผู้สูงอายุทีบริจาคเบี้ยยังชีพฯ จะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เพือเป็นการตอบแทนการเสียสละเงิน
เบี้ยยังชีพทีจะนาไปให้แก่ผู้ทีต้องการความช่วยเหลือ โดยกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งเหรียญให้แก่สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จั งหวัดแต่ละจังหวัด เพือนาไปแจกจ่ายให้ผู้บริจาคต่อไป นอกจากนี้
ยังได้สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหนึงเท่าของเงินบริจาคอีกด้วย
6) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรือง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดาเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และให้เริม
ดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการทีจาเป็น จึงได้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยทีอยู่
ในโครงการลงทะเบียนเพือสวัสดิการแห่งรัฐ เพือให้มีรายได้ในการดารงชีพเพิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น
โดยให้กองทุนผู้สูงอายุนาเงินกองทุนมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุกลุ่มดั งกล่าว โดยการบริจาคเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จะนามาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียนเพือสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้นาเงินบริจาคดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ให้แก่ผู้สูงอายุทีมีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพือสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนาเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู้มีสิทธิได้รับเงิน ซึงในปัจจุบันมีผู้สูงอายุบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุทัวประเทศ จานวน
๙๒๖ คน เป็นจานวนเงิน ๔,๖๐๕,๑๖๐ บาท
สาหรับผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ทีมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความประสงค์จะบริจาคเบี้ยยังชีพฯ
ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ สามารถนาบัตรประชาชนไปยืนได้ทีหน่วยรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที
ธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารพาณิชย์ทีกาหนด แบ่งเป็น ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร สามารถ
ติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาคด้วยตนเองหรือมอบอานาจได้ทีสานักงานเขตกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน และสถาบันการเงินของรัฐ พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาค
ด้วยตนเองหรือมอบอานาจได้ทีสานักงานเทศบาล สานักงานองค์การบริหารส่ว นตาบล สานักงานเมืองพัทยา
หน่วยงานภายใต้คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) และในต่ำงประเทศ สามารถติดต่อแจ้งความ
ประสงค์บริจาคด้วยตัวเองหรือมอบอานาจได้ทีสถานเอกอัครราชทูตของไทยในต่างประเทศ และสถานกงสุล
ใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
ผู้สูงอายุทีบริจาคเบี้ยยังชี พฯ จะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เพือเป็นการตอบแทนการเสียสละเงิน
เบี้ยยังชีพทีจะนาไปให้แก่ผู้ทีต้องการความช่วยเหลือ โดยกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งเหรียญให้แก่สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดแต่ละจังหวัด เพือนาไปแจกจ่ายให้ผู้บริจาคต่อไป นอกจากนี้
ยังได้สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหนึงเท่าของเงินบริจาคอีกด้วย
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 15 กรกฎำคม 2562
กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
กรม สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
๑) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นทีห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
ได้อย่างทัวถึง
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรือง รัฐบาลเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นทีห่างไกล
มีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทัวถึง
ตามที รั ฐ บาลได้ ด าเนิ น โครงการเน็ ต ประชารั ฐ โดยขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
ผ่านสือสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน
24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ซึงในปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Wi-Fi
เน็ตประชารัฐ เป็นจานวน 5.21 ล้านคน โดยในขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
ทีครอบคลุม พื้นทีหมู่บ้านเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด (Open
Access Network) ซึงเป็นการเปิดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเข้าเชือมต่อ จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
(ซึงเป็นทรัพย์สินของราชการ) เพือลดความซ้าซ้อนในการลงทุนวางโครงข่ายซึงเป็นการลดต้นทุน การคิดอัตรา
ค่าบริการไปยังบ้านเรือนประชาชน ทาให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างในพื้นทีห่างไกล (เนืองจากผู้ประกอบการ
ไม่เข้าไปลงทุนในพื้นทีห่างไกลทีไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์) มีโอกาสเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในราคาทีเหมาะสมและเป็นธรรม
พร้อมนี้ยังได้ผลักดันการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ซึงจะเน้นการนาบริการของภาครัฐ
สู่ประชาชนในพื้นทีห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทัวถึงและเท่าเทียมกัน เพือลด
ความเหลือมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และ
สวัสดิการของรัฐ อาทิ e-Health e-Learning e-Agriculture e-Commerce และ e-Government เป็นต้น
รวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หมู่บ้านละ 1 จุด
ตลอดจนการอนุมัติผู้ให้บริการรายย่อยสามารถขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐเชือมต่อไปให้บริการในเชิงพาณิชย์
สาหรับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทีต้องการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาทีเป็นธรรม เพือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทีรัฐได้ดาเนินการ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สามารถสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ผ่านเครือข่ายเน็ตประชารัฐทีมีอยู่ในพื้นที ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าประสงค์ของนโยบายรัฐบาลได้อย่างทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ในรูปแบบ
ประชารัฐ ซึงเป็นการยกระดับการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลักดัน
ประเทศสู่การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” สร้างความเท่าเทียมแก่ประชาชนในทุกพื้นทีอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 15 กรกฎำคม 2562
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม การรถไฟแห่งประเทศไทย
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงทุนรถไฟความเร็วสูง กทม. - หนองคาย ระยะที 2 มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางด้านคมนาคมของอาเซียน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรือง รัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงทุนรถไฟความเร็วสูง กทม. - หนองคาย ระยะที 2
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของอาเซียน
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยได้อนุมัติ
ให้กระทรวงคมนาคม ดาเนินการจ้างทีปรึกษาเพือออกแบบรายละเอียดงานโยธา ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ไทย - จีน จะทาให้เกิดความเชือมโยงระหว่างประเทศไทยไปสู่เส้นทางสายไหมของประเทศจีน หรือ one belt
one road ผ่านประเทศลาว ไปยังประเทศจีน ไปจนถึงทวีปยุโรปได้ ทาให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน สาหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงในระยะที 2 นี้ มีระยะทาง 355
กิโลเมตร และมีสถานียกระดับ 5 สถานี ได้แก่สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และ
สถานีหนองคาย ซึงได้มีการขออนุมัติทีปรึกษาในส่วนของการออกแบบ ซึงจะนาไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป ทั้ง
การจัดทาข้อมูลโครงการทีต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) รวมถึงการดาเนินการ
ก่อสร้าง รวมระยะเวลาประมาณ 5 ปี เพือพร้อมสาหรับเปิดบริการในอนาคต ซึงในสถานีปลายทางหนองคาย
จะเชือมต่อไปยังสถานีท่านาแล้ง ของประเทศลาว ประมาณ 6.3 กิโลเมตร
ในอนาคตหากการก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ จะเป็ น การยกระดั บ เศรษฐกิ จ พื้ น ที ชายแดนไทย - ลาว
ประชาชนสามารถเดินทางไปยังประเทศลาวได้สะดวก และรวดเร็วมากยิงขึ้น พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมของอาเซียน
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 15 กรกฎำคม 2562
กระทรวง/หน่วยงำน กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
๑) หัวข้อเรื่อง ยกระดับชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี มิติใหม่ในการต่อยอดสินค้าชุมชน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรือง ยกระดับชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี มิติใหม่ในการต่อยอดสินค้าชุมชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม กระทรวงมหาดไทย ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เพือส่งเสริมชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี สู่อุตสาหกรรมไมซ์
จะช่วยต่อยอดสินค้าชุมชนให้เข้าถึงตลาดคุณภาพ เพิมรายได้กระจายความเจริญ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนไปสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต โดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือ บ่มเพาะ ต่อยอดชุมชนท่องเทียว
OTOP นวัตวิถีทัวประเทศ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ สนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนา
อัตลักษณ์ท้องถิน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรม มาเป็นเครืองมือสร้างจุดขายของชุมชน โดยใน
อนาคตจะเป็นการยกระดับชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี และสินค้า OTOP โดยใช้หลักการตลาดนาการผลิต/
การพัฒนา โดยบูรณาการความร่วมมือและความเชียวชาญด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึงกรมการพัฒนา
ชุมชน ได้คัดเลือกชุมชนทีมีศักยภาพและความพร้อม จานวน 8 หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นทีดาเนินการในปีแรก และพร้อม
ขยายความร่วมมือไปยังภูมิภาค/กลุ่มจังหวัดอืน ๆ ต่อไปภายหน้า
ผลสาเร็จโครงการนี้จะช่วยยกระดับการท่องเทียวคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมไมซ์ เปิดตลาดชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ไปสู่ตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์มูลค่าสูง
และเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สร้างมูลค่าเพิมในตลาดการค้าอีกไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
ซึงจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากจากมูลค่าตลาดไมซ์ของประเทศไทยอยู่ที 212,924 ล้านบาท
โดยมี นั ก เดิ น ทางกลุ่ ม ไมซ์ ทั้ ง จากต่ า งประเทศและในประเทศรวมทั้ ง สิ้ น 34,267,307 คน โครงการ
ความร่วมมือนี้ จึงนับเป็นการรวบรวมความเชียวชาญของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา
มาร่วมกันต่อยอดศักยภาพสินค้าและบริการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี เพือขยายโอกาสทางการค้าและ
การตลาด ผ่านการเข้าร่วมงานประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงเตรียมความพร้อม ในการเจรจาธุรกิจ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับไมซ์ในระดับพื้นทีต่อไปในอนาคต
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 15 กรกฎำคม 2562
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ประสำนงำน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ โทรศัพท์ 09 2742 6655
1) หัวข้อเรื่อง ภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลเหยืออาชญากรรม ทั้งร่างกายและจิตใจ
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรือง ภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลเหยืออาชญากรรม ทั้งร่างกายและจิตใจ
ปัจจุบันถือได้ว่า พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
ในคดีอาญา มีความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และจาเลยในคดีอาญาทีตกเป็นเหยือมีความครอบคลุม
มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างถ้วนหน้า รัฐมี การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา โดยสามารถกระทาได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
มากยิงขึ้น ถือเป็นมิติใหม่ของงานในกระบวนการยุติธรรมในการสร้างการดาเนินงานเชิงรุกเพือสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลือมล้าในสังคม โดยช่วยเหลือผู้ทีตกเป็นเหยือกรณีได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
สาหรับประชาชนทีตกเป็น “เหยืออาชญากรรม” โดยทีไม่มีส่วนเกียวข้องในการกระทาความผิดหรือ
ต้องกลายเป็น “แพะ” ติดคุกทั้ง ๆ ทีไม่มีความผิด สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ โดยพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และทีแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ซึงจะให้ความคุ้มครองบุคคล 2 ประเภท ประกอบด้วย
๑. ผู้ เ สี ย หำย คื อ บุ ค คลที ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการกระท าผิ ด อาญาของผู้ อื น โดยไม่ มี
ส่วนเกียวข้องสามารถขอรับค่าตอบแทนจากรัฐในกรณี ต่าง ๆ อาทิ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือ
ถึงแก่ความตายเนืองจากถูกทาร้ายร่างกาย ถูกทาให้เสียชีวิต ถูกลูกหลง ถูกทาให้แ ท้งลูก ถูกข่มขืน ถูกกระทา
อนาจารถู ก ข่ ม ขื น ใจ ถู ก หน่ ว งเหนี ยว กั ก ขั ง ถู ก ลั ก ทรั พ ย์ ถู ก วิ งราวทรั พ ย์ ถู ก กรรโชก ถู ก รี ด เอาทรั พ ย์
ถูกชิงทรัพย์ ถูกปล้นทรัพย์ หรือบุกรุก และกรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตาย จากการกระทาโดยประมาท
ของผู้อืน รวมถึงเด็ก คนชรา คนป่วยทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และถูกทอดทิ้ง
๒. จำเลย คือ บุคคล ซึงถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลว่าได้กระทาความผิดอาญาและถูกจาคุก
ในระหว่างพิจารณาคดี ต่อมาได้มีการถอนฟ้องหรือศาลมีคาพิพากษาถึงทีสุดให้ยกฟ้องว่าจาเลยไม่มีความผิด
หรือทีเรียกว่า “แพะ”
ทั้งนี้ ผู้เสียหายหรือทายาท สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ส่วนกลาง โทร 0 2141 2790 สานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนภูมิภาค สานักงานยุติธรรม
จังหวัดทัวประเทศ และสถานีตารวจทัวประเทศ หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรสำยด่วนยุติธรรม
1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 15 กรกฎำคม 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมควบคุมโรค
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสือมวลชนสัมพันธ์ สานักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามกาหนด
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรือง สาธารณสุขรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามกาหนด
กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกัน “โรคหัด” ให้ครบตามกาหนด ซึ่งสำเหตุของ
โรคหัดเกิดจำกเชื้อไวรัส Measles ซึงเป็นไวรัสทีพบได้บ่อยในจมูกและลาคอผู้ป่วย อำกำรที่พบบ่อยของโรคหัด
คือ มีไข้ ออกผืน โดยมักมีอาการไข้สูงประมาณ 3 - 4 วัน แล้วเริมมีผืนนูนแดงขึ้น โดยผืนเริมขึ้นจากหลังหู
แล้วลามไปยังใบหน้าบริเวณชิดขอบผม แล้วแผ่กระจายไปตามลาตัว แขน ขา เมือผืนแพร่กระจายทัวตัว
ประมาณ 2 - 3 วัน ไข้จะค่อยๆ ลดลง และผืนก็จะค่อย ๆ จางหายไป ผิวหนังบริเวณทีเป็นผืนมากอาจจะลอก
เป็นขุยหรือเปลียนเป็นสีคล้าขึ้นได้
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจพบได้ ของโรคหัด คือ คออักเสบ หลอดลมอักเสบจนถึงปอดบวม หูชั้นกลาง
อักเสบ เยือบุตาอักเสบ ท้องเสีย และสมองอักเสบซึงเป็นภาวะทีรุนแรงทีสุด ซึงหากป่วยด้วยโรคหัดหรือสงสัย
ว่าเป็นโรคหัดควรรีบไปพบแพทย์ เพือรับการตรวจวินิจฉัย เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
รับการรักษา
ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด –
คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ 1-7 ปี ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติทีอาศัยอยู่ในประเทศไทย และ
ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ทีหน่วยบริการสาธารณสุข
ใกล้บ้านในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 และช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 และการรณรงค์ให้
วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี โดยสามารถรับวัคซีน พร้อมกันทุกจังหวัด
ในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ทีหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
ทั้งนี้ โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึงวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้
มำกกว่ำร้อยละ 95 โดยจะต้องฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน จานวน 2 เข็ม เข็มแรก
เมือเด็ก อายุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมืออายุ 2 ปีครึง อย่างไรก็ตาม คาวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรีและองค์กร
ระดับนานาชาติยืนยันตรงกันว่า กำรฉีดวัคซีนไม่ได้ขัดต่อหลักศำสนำอิสลำมแต่อย่ำงใด สามารถฉีดวัคซีนได้
โดยไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก ศาสนำ ประชาชนสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ มเติ ม ได้ ที สำยด่ ว นกรมควบคุ ม โรค
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