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1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนาข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อ มูล ข่ าวสารเพื่อ สร้างการรั บรู้สู่ ชุม ชน ได้ที่ เว็บไซต์ กองสารนิ เ ทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th หัวข้อ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
และช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้”
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
1) หัวข้อเรื่อง รัฐช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ (เพิ่มเติม)
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รัฐช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ (เพิ่มเติม)
รัฐบาลได้อนุมัติให้การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต 2561/62 วงเงินจ่ายขาดจานวน 57,722.62 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณค่าเก็บเกี่ยว
56,474.02 ล้ า นบาท ชดเชยต้ น ทุ น เงิ น 1,228.31 ล้ า นบาท ค่ า บริ ห ารจั ด การฯ 20.29 ล้ า นบาท
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย รายละไม่เกิน 12 ไร่ อัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน
18,000 บาท โดยใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวจริง ระยะเวลาจ่ายเงินระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 – 30 กันยายน
2562 โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ธ.ก.ส. โอนเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร
รายย่อยผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว 4,081,963 ครัวเรือน มูลค่า 56,208.18
ล้านบาท หรือร้อยละ 99.52 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลืองบประมาณจานวน 265.83 ล้านบาท
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ เ สนอให้ เ พิ่ ม งบประมาณช่ ว ยเหลื อ ค่ า เก็ บ เกี่ ย วและปรั บ ปรุง คุ ณ ภาพข้ า วให้แก่
เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิ ต 2561/62 เพิ่มเติมอีกเป็นวงเงินจ่ายขาดจานวน 5,068.73
ล้านบาท ประกอบด้วยเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวฯ จานวน 4,959.57 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการของ
ธ.ก.ส. จานวน 109.26 ล้านบาท ได้แก่ ค่าชดเชยต้นทุนเงินจานวน 107.87 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการฯ
จ านวน 1.39 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากมี เ กษตรกรมาขึ้ น ทะเบี ย นเพิ่ ม เติ ม อี ก เป็ น จ านวนมากซึ่ ง จะน าเข้ า สู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป และคาดว่าเมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
และลดต้นทุนของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
***********************
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
1) เรื่อง ซับน้าตาสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบภัยพายุปาบึก ชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนแหล่งเงินกู้
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ซับน้าตาสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบภัยพายุปาบึก ชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนแหล่งเงินกู้
จากกรณีพายุโซนร้อนปาบึกเข้าถล่มพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ทาให้เกิดความเสียหายทั้งบ้านเรือน
และพื้นที่ที่ใช้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิกสหกรณ์แ ละกลุ่ม เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง ได้ด าเนินโครงการเพื่อ ช่วยเหลื อ
เกษตรกร ดังนี้
1) โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกเพื่อให้
การช่วยเหลือด้านหนี้สิน จานวน 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง
ยะลา สงขลา และสุ ร าษฎ์ ธ านี โดยจ่ า ยค่ า ชดเชยดอกเบี้ ย เงิ น กู้ แ ทนสมาชิ ก ในอั ต ราร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี
เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 75 แห่ง สมาชิก 6,868 ราย
มูลหนี้ต้นเงินกู้ จานวน 974.8028 ล้านบาท ดอกเบี้ยขอรับการชดเชยรวมทั้งสิ้น 14.7176 ล้านบาท
2) โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืม
เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปลอดดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อนาไปให้สมาชิกกู้ยืมต่อในการประกอบ
อาชีพหลังประสบภัย รายละไม่เกิน 20,000 บาท โดยสหกรณ์ต้องไม่คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกเป็นระยะเวลา
1 ปีเช่นกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก มีสหกรณ์เสนอขอรับการสนับสนุน แล้ว จานวน
28 สหกรณ์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี รวมวงเงินขอกู้
จานวน 113.800 ล้านบาท
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม
1) หัวข้อเรื่อง สุดปัง ! โครงข่ายคมนาคมสู่อนาคต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง สุดปัง ! โครงข่ายคมนาคมสู่อนาคต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
รั ฐ บาลวางระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานและโครงข่ า ยคมนาคมสู่ อ นาคตทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว ไทย ท าให้
ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเดินทางได้สะดวก ประหยัด รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและความสูญ เสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการขนส่ง สินค้าและผลผลิตเกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุน
อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยวและการบริการ มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ถนนทำงหลวงพิเศษ (Motor Way) ระหว่ำงเมือง กว่า 19 ปี ที่ประเทศไทยมีทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองเปิดให้บริการเพียง 2 สาย 146 กิโลเมตรเท่านั้น ด้วยการผลักดันของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา อนุมัติทันที 3 เส้นทาง (1) สายบางปะอิน - นครราชสีมา (196 กิโลเมตร) (2) สายบางใหญ่ –
กาญจนบุรี (96 กิโลเมตร) และ (3) สายพัทยา – มาบตาพุด (32 กิโลเมตร) พร้อมเพิ่มโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองเป็น 470 กิโลเมตร ครอบคลุม 13 จัง หวัด เปิดให้บริการทั้ง ระบบภายในปี 2563
เร่งรัดการจัดทารายงานการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 4 สาย (1) สายนครปฐม – ชะอา
(2) สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซี ย (3) ทางยกระดั บ อุ ต ราภิ มุ ข ช่ ว งรั ง สิ ต – บางปะอิ น และ
(4) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ ช่วงกรุงเทพมหานคร – มหาชัย
ปรับปรุงทำงรถไฟเดิม รัฐบาลมีโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้น เป็น 3,528 กิโลเมตร จากเดิมที่มี
เส้นทางรถไฟอยู่ที่ประมาณ 359 กิโลเมตรเท่านั้น (นับตั้งแต่มีการเริ่มพัฒนาเส้นทางรถไฟในประเทศไทย
เมื่อ 117 ปีที่แล้ว) และเพิ่มศักยภาพของรถไฟโดยเป็นการสร้างเส้นทางขนานไปกลับในลักษณะรถไฟทางคู่
รถไฟควำมเร็วสูง เป็นครั้งแรกของประเทศไทย รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เริ่มก่อสร้างสายแรกขั้นที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา แล้วเสร็จขณะนี้ 75%
ระยะทาง 252 กิโลเมตร ต่อสายขั้นที่สองนครราชสีมา – หนองคาย เชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงของจีน
ที่สร้างอยู่ฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งจะเปิดใช้ในปี 2570 ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อการก่อสร้างใน
เส้นทางสายเหนือ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 672 กิโลเมตร ต่อเชื่อมไปประเทศจีน สายตะวันออก กรุงเทพฯ ระยอง ระยะทาง 193.5 กิโลเมตร ต่อเชื่อม อี อีซี สายใต้ กรุง เทพฯ – หัวหิน ระยะทาง 211 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา)
รถไฟรำงคู่ เป็นเส้นทางรถไฟที่ปรับปรุง สร้างและพัฒนาต่อเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ใน
เมืองรอง มุ่งให้เกิดการเชื่อมต่อจากเส้นทางเดิมและรถไฟความเร็วสูง โดยการวางแนวก่อให้เกิดการพัฒนาเชิง
พื้นที่ในทุกด้านตลอดเส้นทาง สายใต้ จากหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - ระนอง - สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช - ปาดังเบซาร์ (มาเลเซีย) สายอีสาน นครราชสีมา - ขอนแก่น , นครราชสีมา - อุบลราชธานี
ต่อเชื่อมไปกัมพูชาและเวียดนามได้
***********************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครังที่ 2 / 2562 วันที่ 22 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๓ ๑๕๐๐ ต่อ ๑๖๐๕ , www.mots.go.th
1) หัวข้อเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง สร้างรายได้สู่ชุมชน
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
จากนโยบายของรัฐ บาลที่มุ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ ยว ๕๕ เมืองรอง เพื่อให้เกิดการท่ องเที่ยวโดยชุ ม ชน
เกิดการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเมืองรองให้ได้มาตรฐาน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เกิดการ
กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้า ส่งผลให้ชุมชน ท้องถิ่น มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
3) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
๑. เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่เมืองรอง
๒. เกิดการพัฒนาสินค้าของชุมชน OTOP หรือสินค้าของที่ระลึกที่แสดงถึงความเป็นวิถีชีวิตของชุมชน
๓. เป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้าอีกทางหนึ่ง
4) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ชุมชนท่องเที่ยวมีความเข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประชาชนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ส่งผลทาให้ประชาชนในพื้นที่ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี มั่นคง มั่ง คั่ง
และเกิดการยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล
5) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง สร้างรายได้สู่ชุมชน
รัฐบาลได้มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ๕๕ เมืองรอง เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดการพัฒนาและ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเมืองรองให้ได้มาตรฐาน เกิดการพัฒนาสินค้าของชุมชน OTOP หรือสินค้า
ของที่ระลึกที่แสดงถึงความเป็นวิถีชีวิตของชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้า
ส่ง ผลให้ชุมชน ท้องถิ่น มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีความมั่นคง มั่ง คั่ง และก่อให้เกิดความยั่งยืนใน
อนาคตตามนโยบายของรัฐบาล
โดยผลการดาเนินงานในปี 2561 นั้น สัดส่วนนักท่องเที่ยวเมืองรองขยายตัว จากปี 2554 จานวน 50
ล้านคน เป็น 90 ล้านคน ในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้น 40 ล้านคน
จากสถิติจานวนผู้เยี่ยมเยือนไปยังเมืองรองขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกจัง หวัด ประกอบกับการสร้างจุดขาย
ทางการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองให้ขยายตัว เช่น การท่องเที่ยวเชิง กีฬา
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น ทาให้การกระจายรายได้สู่เมืองรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีจานวนผู้เข้าเยี่ยมเยือน จานวน 2,014,791 คน ขยายตัวร้อยละ 21 และมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองขยายตัวสูงสุดจานวน 4,247.0 ล้านบาท โดยที่จังหวัดเชียงรายมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเมืองรองสูงที่สุดอยู่ที่ 28,548.4 ล้านบาท
เมืองรองทั้ง 55 จังหวัด มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ย วในทุกจังหวัด และ
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาลทาให้ ชุมชนท่องเที่ยวมีความเข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ ยวที่
ปลอดภั ยและได้ มาตรฐาน ประชาชนในชุมชนมีรายได้ เพิ่ มขึ้ นจากการใช้ จ่ ายของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง ผลท าให้
ประชาชนในพื้นที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี มั่นคง มั่งคั่ง และเกิดการยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล
***********************

-2-

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครังที่ 2 / 2562 วันที่ 22 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมการปกครอง
1) หัวข้อเรื่อง ประชาชนชื่นชอบ! โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อยากให้ทาต่อเนื่อง
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ประชาชนชื่นชอบ! โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อยากให้ทาต่อเนื่อง
ในต้นปี 2561 ที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนของเราได้รับโครงการดีดี ที่มาช่วยสร้างความเจริญ ให้กับ
หมู่บ้าน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น ถนน แหล่งน้า อาคารเอนกประสงค์ต่าง ๆ
ให้หมู่บ้าน/ชุม ชนได้ มี ความเจริญ มากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น นั่นคือโครงการหมู่บ้ าน/ชุม ชนละ
200,000 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ตาบล/หมู่บ้าน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
และมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยโครงการต่าง ๆ ผ่านการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหาจากเวทีป ระชาคม
ของหมู่บ้าน ทาให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาของตนเอง ซึ่งแตกต่างจาก
อดีตที่ผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งมาจากความต้องการหน่วยงานภาครัฐ มีทั้งตรงกับความต้องการของพื้นที่และคน
ในชุมชนบ้าง และไม่ตรงกับความต้องการบ้าง ทาให้การพัฒนาพื้นที่ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร และข้อสาคัญไม่ได้เกิด
การเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชาวบ้าน
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่ง ยืน จึง นับเป็นโครงการที่
ช่วยชาวบ้านให้ลืมตาอ้าปากได้ โดยการสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท จานวน 82,221
หมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งเป็น ภูมิภาค (76 จังหวัด) จานวน 79,899 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้เสนอขอโครงการจานวน
90,016 โครงการ ได้รับงบประมาณ 15,933,272,802 บาท และกรุงเทพมหานคร จานวน 1,853 ชุมชน
ได้เสนอขอโครงการจานวน 2,628 โครงการ ได้รับงบประมาณ 313,743,554 บาท
โดยโครงการกว่า 90,000 โครงการ เป็นโครงการที่มีทั้งการส่งเสริมอาชีพโดยตรง โดยอ้อม และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อาทิ โครงการด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนนศาลากลางบ้าน ระบบ
ประปา/น้าดื่ม ลานเอนกประสงค์ สะพาน เป็นต้น โครงการที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และอื่น ๆ ซึ่งโครงการทั้งหมดมาจากความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง
จากการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปรากฏว่า ในด้านความสาเร็จ ของแผนงาน/โครงการ และ
กระบวนงานพบว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีความสาเร็จในระดับมาก และประชาชนเห็นว่าควรดาเนินการ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสะท้อนปัญหาต่าง ๆ
ในพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งโครงการ
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุด คือ โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 80.40 รองลงมา คือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ในพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท) ร้อยละ 80.20 และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ร้อยละ 77.60 โครงการไทยนิยม ยั่งยืนจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์
พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้า นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
***********************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครังที่ 2 / 2562 วันที่ 22 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม สานักสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสำนงำน : เพชรพราว ลาภไพศาล ตาแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชานาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและ
สื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
เรื่อง ตะโกน โยน ยื่น ป้องกันเด็กจมน้าช่วงปิดเทอม
1) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ตะโกน โยน ยื่น ป้องกันเด็กจมน้าช่วงปิดเทอม
รู้หรือไม่ ? สาเหตุที่ทาให้เด็กอายุต่ากว่า 15 ปีเสียชีวิตสูง เป็นอันดับหนึ่ง ในรอบ 10 ปี คือการ
เสียชีวิตจากการจมน้า โดยเด็กจมน้าเสียชีวิตเฉลี่ ยสูง ถึง ปี ละ 904 คน หรือวันละ 2.5 คน โดยเฉพาะช่วง
ปิดเทอมภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคมมีเด็กจมน้าเสียชีวิตสูง สุดทุกปี ล่าสุดปีที่ผ่านมามีเด็กจมน้า
เสียชีวิตถึง 231 คน เกือบครึ่งหนึ่งพบว่าเป็นการชวนกันไปเล่นน้าเป็นกลุ่ม และส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอด
ในน้า ไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยแหล่งน้าที่เด็กจมน้ามากที่สุดคือแหล่งน้าตามธรรมชาติ
ทั้งนี้ การช่วยคนจมน้าขอให้ใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น ” โดย ตะโกน เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย
โยน อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้าเกาะจับ พยุง ตัว เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า หรือวัสดุที่ลอยน้าได้
โดยโยนครั้งละหลายๆ ชิ้น และ ยื่น อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้าจับ เช่น ไม้ เสื้อ ผ้าขาวม้า ให้คนตกน้าจับและ
ดึงขึ้นมาจากน้า และโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669
***********************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครังที่ 2 / 2562 วันที่ 22 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม สานักสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประสำนงำน : เพชรพราว ลาภไพศาล ตาแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชานาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและ
สื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
เรื่อง เตือนประชาชน ระวังโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรก
1) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง เตือนประชาชน ระวังโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรก
ในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าทุก ๆ ปี หากร่างกายปรับสภาพ
ไม่ทันอาจเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้จากโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่ไ ม่ควร
มองข้าม ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัด ปวดศีรษะ ชีพจรเต้นเร็ว ความดัน
โลหิตลดลง และอาจเสียชีวิตได้ทันที ข้อมูลของสานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบผู้เสียชีวิตเนื่องจาก
ภาวะอากาศร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ในปี 2559 มากถึง 60 ราย ส่วนปี 2561 พบผู้เสียชีวิต 18 ราย
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกร มีโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมเสี่ ยงคือ
การดื่มสุราเป็นประจา โดยเสียชีวิตสูงสุดในเดือนเมษายน
ขอให้ประชาชน หลีกเลี่ยงควรออกกาลังกายหรือทางานกลางแดดจัดเป็นเวลานาน ดื่มน้าให้เพียงพอ
วันละ 8-10 แก้ว ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้าจนรู้สึกกระหายหรือริมฝีปากแห้ง สวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดี
สวมแว่นกันแดด กางร่ม ทาโลชั่นกันแดด SPF 15 ขึ้นไป ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ หากพบผู้มีอาการ
สงสัยว่าเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศร้อน ให้รีบนาเข้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ให้ดื่มน้าเย็น ให้นอนราบและ
ยกเท้าสูง ใช้ผ้าชุบน้าเย็นหรือน้าแข็งประคบตามหน้าผาก ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ ร่วมกับใช้พัดลมเป่าช่วยระบาย
ความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต่าลงโดยเร็วที่สุด ถ้ามีอาการรุนแรงหมดสติ ให้รีบนาส่งโรงพยาบาลทันที
หรือโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669
***********************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครังที่ 2 / 2562 วันที่ 22 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ช่องทำงกำรติดต่อ 1. โทรศัพท์ 0 2255 5850-7 , 0 2252 9113-7 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0 2651 6483
2. www.dcy.go.th
1) หัวข้อเรื่อง รัฐอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้มาตรฐาน
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
จากปั ญ หาเด็ ก แรกเกิ ด ที่ เ ป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่อ ง โดยในกลุ่ ม เด็ ก แรกเกิ ด พบว่า
มีพัฒนาการล่าช้าและน้าหนักต่ากว่า เกณฑ์ เนื่องจากสภาพปัญ หาครอบครัวยากจน รัฐบาลจึง ได้มีโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสาคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ซึ่ง เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) โดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิด
ในครั ว เรื อ นยากจน หรื อ ครั ว เรื อ นที่ เ สี่ ย งต่ อ ความยากจน รวมทั้ ง เป็ น การลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม
เป็ น มาตรการให้ พ่ อ แม่ น าเด็ ก เข้ า สู่ ร ะบบบริ ก ารของรั ฐ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การดู แ ลให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
มีพัฒนาการสมวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กฯ
๓) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินงำน
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือน
ยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนที่เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 รายละ
400 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการการทางานร่วมกัน และเมื่อวันที่
22 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต่อเนื่อง
สาหรับกลุ่มเป้ าหมายใหม่ ในแต่ ละปี โดยให้เงินอุ ดหนุนตั้ งแต่ แรกเกิ ดจนครบอายุ 3 ปี (36 เดือน) สาหรับ เด็ ก
ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็น 600 บาท ต่อเดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๕๑๙,๙๒๐ คน เป็นจานวนเงิน ๒,๕๓๘,๑๐๙,๖๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒)
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
ภายหลัง จากการดาเนินการ กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุษย์ โดยความร่วมมือ จาก
องค์การยูนิเซฟและสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ร่ ว มกั บ Economic and Policy Research Institute (EPRI) ซึ่ ง เป็ น สถาบั น วิ จั ย ชั้ น น า
ในระดับสากล ดาเนินการประเมินผลกระทบและประเมินการเข้ าถึง กลุ่ม เป้ าหมายของโครงการเงินอุด หนุ น
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สรุปได้ว่า
๑) เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนมีภาวะโภชนาการที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน
๒) เด็กที่ได้รับเงินอุด หนุนสามารถเข้ า ถึง การบริก ารสัง คม และบริการทางการแพทย์ ห ลัง คลอดมากกว่ า
เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้รับเงิน
๓) การเสริมสร้างพลังของสตรี พบว่า กลุ่มแม่ในครัวเรือนที่ได้รับเงิน มีอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ าย
มากกว่าแม่ในครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงิน
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
เด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่ได้รับการบริการเข้าถึง
การจัดสวัสดิการของรัฐ ทาให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

-26) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รัฐอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้มาตรฐาน
ปัญหาสาคัญของประเทศไทยปัญหาหนึ่ง คือในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าและน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
เนื่องจากสภาพปัญหาครอบครัวยากจน รัฐบาลจึงได้มีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบาย
สาคัญระดับชาติ โดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความ
ยากจน รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นมาตรการให้พ่อแม่นาเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้
เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีพัฒนาการสมวัย
โดยรัฐบาลได้อนุมัติให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
ที่เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี
(12 เดือน) และให้ดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต่อเนื่องสาหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในแต่
ละปี โดยให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนครบอายุ 3 ปี (36 เดือน) และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็น 600 บาท ต่อเดือน ใน
ปีง บประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุ ลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ่ายเงินให้แก่กลุ่ มเป้ าหมายไปแล้ ว
๕๑๙,๙๒๐ คน เป็นจานวนเงิน ๒,๕๓๘,๑๐๙,๖๐๐ บาท
การประเมินผลกระทบและประเมินการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พบว่า เด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือน
ที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่ได้รับการบริการเข้าถึงการจัดสวัสดิการของรัฐ ทาให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และได้ ม าตรฐานตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด สามารถเข้ า ถึ ง การบริ ก ารสั ง คม และบริ ก ารทางการแพทย์
หลังคลอดมากกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน กลุ่มแม่ในครัวเรือนที่ได้รับเงินอุดหนุนมีอานาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากกว่าแม่ในครัวเรือนที่ไม่ไ ด้รับเงิน อุดหนุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสวัสดิการของรัฐ
ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด เพื่อเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป
***********************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครังที่ 2 / 2562 วันที่ 22 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
หน่วยงำน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ปรับเกณฑ์บ้านล้านหลัง คาตอบที่สานฝันผู้มีรายได้น้อย
1) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ปรับเกณฑ์บ้านล้านหลัง คาตอบที่สานฝันผู้มีรายได้น้อย
ช่ ว งปลายปี ที่ ผ่ า นมามี โ ครงการซึ่ง ถื อ ว่า เป็ นข่ า วดี ที่ ป ระชาชนผู้ มี รายได้ น้อ ยมี โอกาสเข้ าถึง
ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สาคัญ ต่อการดารงชีวิตนั่นก็คือ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ
หรือโครงการบ้านล้านหลัง ที่รัฐบาลได้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยเหลื อประชาชนให้ไ ด้มี ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทางาน หรือผู้ที่กาลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ได้มี
ที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
• วงเงินสาหรับผู้กู้ที่ มีรายได้ต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท จานวน 20,000 ล้านบาท
คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี นาน 5 ปี
• วงเงิ น ส าหรั บ ผู้ กู้ที่ มี ร ายได้ ต่ อคนต่ อ เดื อนเกิน 25,000 บาท จ านวน 30,000 ล้ า นบาท
คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี นาน 3 ปี
ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับผู้กู้ที่มีรายได้น้อยต่อคน
ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ซึ่งจะทาให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองราว 50,000 หลัง และเมื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ได้คิกออฟเปิดรับจองสิทธิสินเชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 61 มีประชาชน
ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ยื่นจองสิทธิสินเชื่อ จานวน 113,064 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ากรอบ
วงเงินที่กาหนดไว้ที่ 20,000 ล้านบาท และมียอดจองสินเชื่อสาหรับประชาชนที่มีรายได้เกิน 25,000 บาท
ต่อเดือน จานวน 14,038 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่ากรอบวงเงินที่กาหนดไว้ที่ 30,000 ล้านบาท
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการ
บ้านล้านหลังแล้ว 2,525 ราย รวมเป็นเงิน 1,538 ล้านบาทจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประชาชนให้
ความสนใจสินเชื่อบ้านล้านหลังจานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนและ
เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้คนมีบ้านได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปรับรายละเอียดโครงการบ้านล้านหลัง เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่อยู่อาศั ย
และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่เหมาะสมโดยปรับเพิ่มกรอบวงเงินกู้สาหรับกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน
25,000 บาทต่อเดือน จาก 20,000 ล้านบาท เป็น 40,000 ล้านบาท เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสเข้ า ถึ ง
สินเชื่อและมีบ้านเป็นของตนเองมากขึ้นพร้อมทั้งปรับลดกรอบวงเงินกู้สาหรับกลุ่มผู้มีรายได้เกิน 25,000 บาท
ต่ อ เดื อ น จากเดิ ม 30,000 ล้ า นบาท เป็ น 10,000 ล้ า นบาท เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการจริ ง
ของประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้ขยายกรอบระยะเวลาดาเนินโครงการไปอีก 2 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดการทา
นิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 62 เป็นสิ้นสุดการทานิติกรรมเมื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ สินเชื่ อ เต็ ม
ตามกรอบวงเงินที่มีอยู่ ไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค. 64 ซึ่งรัฐบาลจะช่วยแบ่งเบาภาระของธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ดอกเบี้ยที่เสียไปราว 789 ล้านบาทให้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000
หรือ http://www.ghbank.co.th
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครังที่ 2 / 2562 วันที่ 22 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม สานักงานประกันสังคม
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว โทรศัพท์ 02-9562533
เรื่อง ลูกจ้างยิ้มกว้าง สิทธิประโยชน์มากขึ้น พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
1) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ลูกจ้างยิ้มกว้าง สิทธิประโยชน์มากขึ้น พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
กองทุนทดแทนเป็นกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยท าให้
หยุดงาน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทางานให้นายจ้าง โดยคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่
วันแรกที่เข้าทางาน โดยนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนฝ่ายเดียว
กระทรวงแรงงาน สานักงานประกันสังคม มีความห่วงใยลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการ
ท างาน ได้ ท าการขั บ เคลื่ อ นในเรื่ อ งการคุ้ ม ครองให้ ลู ก จ้ า งมี ห ลั ก ประกั น ในการท างาน จึ ง ได้ มี ก ารแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงและขยายความคุ้มครองให้ลู กจ้างเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ ให้ ความส าคัญ ในเรื่องลดความเหลื่อมล้ าทางสั ง คม
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ลูกจ้างได้รับประโยชน์ นายจ้างได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งยังขยายความคุ้มครอง
ให้ลูกจ้างส่วนราชการ ลูกจ้ างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีการจ้างงานในประเทศ
รวมทั้งนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์แสวงหากาไรทางเศรษฐกิจ และยังเพิ่มสิทธิประโยชน์มากมาย โดยประโยชน์ที่
ลูกจ้างจะได้รับ มีดังนี้
1. ลูกจ้างของส่วนราชการ ลูกจ้างซึ่งทางานในองค์กรของนายจ้างที่ไม่แสวงหากาไรทางเศรษฐกิจ ลูกจ้าง
ซึ่งได้รับการจ้างงานในประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ ได้รับสิทธิ์นี้ทั้งหมด
2. เพิ่มเงินทดแทนให้ลูกจ้าง เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน (จากเดิมร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน)
3. เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพ เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี (จากเดิม 15 ปี)
4. เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เป็น 10 ปี (จากเดิม 8 ปี)
5. แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทน สาหรับ กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
(จากเดิมจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน)
6. เพิ่มการจ่ายค่าทาศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง กาหนดเท่ากับกองทุนประกันสังคม 40,000 บาท
(จากเดิม 100 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ารายวันสูงสุด)
7. เพิ่มค่ารักษาพยาบาล ค่าบาบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
8. ผู้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง ต้องมีหน้าที่ดูแลลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
9. กรณีลูกจ้างตาย บุตรของลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน จนกว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จากการที่กระทรวงแรงงาน มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้
บังคับแล้วนั้น ทาให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหายเนื่องจาก
การทางานได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น ทายาทหรือ ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนเพียงพอต่อการดารงชีพต่อไป
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