ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงเกษตรและ
1. เกษตรกรปลื้ม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19
สหกรณ์

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2. เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ กระทรวงสาธารณสุข
บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
3. ออมสินช่วยรอบ ๒ กู้ฉุกเฉินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
กระทรวงการพัฒนา
4. การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
สังคมและความมั่นคง
เด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
5.

จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า

ของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง เกษตรกรปลื้ม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เกษตรกรปลื้ม 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 ซื้อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และซ่อมแซมโรงเรือน ที่เหลือนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน ลงทุนนอกการเกษตร และไปใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมบ้าน ใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาของบุตรหลาน และเก็บออม
อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชี
ขณะนี้ ไ ด้ เ ร่ ง ให้ ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ ติ ด ตามให้ เกษตรกรส่ ง เลขบั ญ ชี ใ ห้ กั บ ธ.ก.ส. ด้ ว ยการติ ด ประกาศ
ณ หน่วยงานในพื้นที่ โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรโดยตรง และอื่น ๆ
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ รายงานข้อมู ลล่าสุด เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่าไม่สามารถโอนเงินให้
เกษตรกรได้ จ ำนวน 115,892 ราย เนื่ อ งจาเกษตกรยั งไม่ ได้ ม าแจ้ งเลขที่ บั ญ ชี รับ เงิ น โอน โดยเกษตรกร
สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อแจ้งช่องทางโอนเงิน หรือ สามารถตรวจสอบผล
การโอนเงินได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
๑) หัวข้อเรื่อง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัส
ตับอักเสบ บี และซี แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มพนักงานเก็บขยะ กลุ่มผู้ที่
เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ กลุ่มเสี่ยงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
หรือผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด 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
สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่ง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยาง
อนามัย และติดต่อจากแม่สู่ลูก
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอัก เสบส่วนใหญ่มัก ไม่มีอาการ ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ ทราบว่าตนติดเชื้อ แต่ จะ
ทราบอีกทีก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการรุนแรง หรือเป็นตับแข็งและมะเร็งตับแล้ว สำหรับไวรัสตับอักเสบบี มีวัคซีน
ในการป้องกัน ส่วนไวรัสตับอักเสบซี สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการทานยาต้านไวรัส 3-4 เดือน ดังนั้น
หากมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว และสงสัยว่าตนเองมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
และรักษาต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารออมสิน
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร. 1115
๑) หัวข้อเรื่อง ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ขณะนี้ธนาคารออมสินเปิดให้กู้รอบ 2
ภายใต้โครงการ “สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” โดยให้กู้รายละไม่ เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ ย
0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี (36 งวด) สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็น “ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน
บริษัท ในอุ ตสาหกรรมท่ องเที่ยว หรือ ธุรกิ จบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวเนื่อง ซึ่งเป็ นผู้ที่ ตกงาน ถูกลด
เงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น
คุ ณ สมบั ติ ผู้ กู้ ต้ อ งมี อ ายุ 20 ปี ขึ้ น ไป สั ญ ชาติ ไ ทย มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย แน่ น อนสามารถติ ด ต่ อ ได้
โดยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ มีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิป
เงินเดือน) 1 เดือนล่าสุดทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3
เดือนล่าสุด
หากท่านสนใจสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน 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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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๑ ๖๙๒๐ โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๙๑๑๙
๑) หัวข้อเรื่อง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ดำเนินการการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ให้แก่ประชาชน
ผู้มีสิทธิ์ โดยผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าตรวจสอบยอดโอนเงิน อุดหนุ นฯ ในบัญ ชีธนาคารของตนเองตามที่ได้ยื่ น
ลงทะเบียนไว้ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 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 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.สายด่วน พม. 1300 และสามารถ
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ เว็บไซต์ www.dcy.go.th
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2247 9423
๑) หัวข้อเรื่อง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด -19 ได้ ส่ ง ผลกระทบเชื่ อ มโยงถึ ง การจ้ า งงาน
ภายในประเทศในทุ ก ช่ วงวัย กรมการจั ด หางานได้ เร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่ อ ให้ เกิ ด การจ้ างงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกลุ่ ม ผู้สูงวัย ซึ่ งในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ กรมการจั ดหางานได้ จั ดโครงการส่งเสริ ม
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมคือ
๑) กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา ภายใต้การดำเนินงาน “ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา
เพื่ อ ไทยนิ ยมยั่ งยื น ” โดยจะจ้ างงานผู้ สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้ น ไปที่ มี ความรู้ มี ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ในสาขาต่ าง ๆ
มาถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดและประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้าง
เป็ นวิ ท ยากร จำนวน ๑๐๔ คน ดำเนิน การนำร่อ งใน ๑๖ จังหวัด คือ จั งหวั ดลพบุรี กาญจนบุ รี สระบุรี
เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์ พัทลุง
นราธิวาส และปัตตานี
๒) กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่ งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน ๙๖๕ คน และผู้สูงอายุ
ที่มาใช้บริการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓) กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน เพื่อจ้างเหมา
บริก ารผู้สูงอายุ ที่ มี อ ายุตั้ งแต่ ๖๐ ปี ขึ้ น ไป จำนวน ๒๐ คน ทำงานในศู น ย์ บริ ก ารจั ด หางานเพื่ อคนไทย
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม
สระบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ลำพูน พิ ษณุ โลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่ น
สกลนคร อุ ดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา มีระยะเวลาการทำงาน จำนวน ๑๔๔ วัน
ทำงานวัน ละ ๓ ชั่วโมง ได้ รับค่า จ้างชั่ วโมงละ ๒๕๐ บาท (ผู้ สูงอายุ จะมี รายได้ ต่อ คนรวมทั้ งสิ้น จำนวน
๑๐๘,๐๐๐ บาท)
และ ๔) กิ จ กรรมสำรวจข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งการประกอบอาชี พ หรื อ ทำงาน เพื่ อ สำรวจ
ความต้องการประกอบอาชีพหรือทำงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการ โดยมีเป้าหมาย คือ สำรวจผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓,๕๐๐ คน
ผู้สูงอายุ ที่ สนใจสามารถติ ด ต่อ ได้ ที่ สำนั ก งานจั ดหางานจั งหวัด ทุ ก จัง หวัด สำนั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) กระทรวงแรงงาน หรือ
โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน
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