ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
ด้ำนแนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำฝุน่ ละอองขนำดเล็ก
1.
“ลด - ละ - เลิก” การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ (เฉพาะพื้นที่)
2.
สั่งการเข้มห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
(เฉพาะพื้นที่)
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ
3.
ดีตั้งแต่แรกเกิด รัฐขยายฐานให้เงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิดถึง 6 ขวบ
4.
การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
5.
6.

กินยา สวมหน้ากากอนามัย วัณโรคป้องกันได้
ไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
ทางานที่บ้าน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแรงงาน
นอกระบบ

หน่วยงำน

เอกสำรประกอบ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

-

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ
อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ
อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนาข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้”

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 18 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองเกษตรสารนิเทศ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th
1) หัวข้อเรื่อง “ลด - ละ - เลิก” การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมสำคัญของเรื่อง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ส ภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้า
ในช่วง 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 ว่าอากาศจะไหลเวียนไม่ดีก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและ
หมอกควัน แม้จะมีลมและฝนบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยพัดฝุ่นละอองและหมอกควันออกจากพื้นที่ได้ ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวจะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้ชี วิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว ทาให้ประเทศไทยต้องสูญ เสีย
รายได้อย่างมาก
3) กำรดำเนินกำร / ผลกำรดำเนินงำน
กระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมใน
สังกัด รวมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดที่มีสานักงานตั้งในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด เร่งดาเนินการป้องกัน
และเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวที่มีผล
ต่อความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชน จึงขอกาหนดแนวทางปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
1. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานในสังกัด กษ. มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้
1.1 ให้ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการเสนอแผนงานและ
อานวยการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช หรือ วัชพืช หรือ เศษวัสดุการเกษตรประจาจังหวัด ร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
1.2 ให้สานักงานเกษตรอาเภอ เป็นชุดปฏิบัติการประจาพื้นที่เพื่อปฏิบัติการออกตรวจ ป้องปราม
ระงับ ยับยั้งแจ้งเหตุการเผา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอาเภอ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตาบลเป็นหน่วยเฝ้าระวัง ป้องกันและปลุก
จิตสานึกในการไม่เผาเศษซากพืชฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทาการเกษตรภายในแต่ละอาเภอ และให้ชุดปฏิติการ
ดัง กล่าวอยู่ในอานวยการของนายอาเภอเพื่อความเอกภาพด้วย ทั้ง นี้ให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ที่มี
สานักงานในจังหวัดนั้น ๆ ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติการเป็นชุดปฏิบัติการประจาพื้นที่ร่วมกับสานักเกษตร
อาเภอด้วย เช่น ชลประทาน พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ฯลฯ โดยให้สานักงานเกษตรจังหวัดประสานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดประชุมหารือเรื่องการจัดกาลังเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับจังหวัดด้วย
2. ขอให้อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้การสนับสนุนในการ
อนุญาตหรือส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ไปร่วมเป็นชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเผาเศษซากพื ช หรื อ วั ช พื ช หรื อ เศษวั ส ดุ ก ารเกษตรในพื้ น ที่ อ าเภอซึ่ ง มี เ กษตรอ าเภอเป็ น หั ว หน้ า ชุ ด
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้ถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าครั้งนี้เป็นภารกิจที่สาคัญของชาติ หน่ วย
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องให้การสนับสนุนทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

-2และ 3. ขอมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกเขตไปตรวจติดตามการปฏิบั ติง าน
แก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชและวัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ด้วยโดยให้ประเมินผลงานจากจุดวัด
ค่าความร้อนที่จะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ทาการเกษตร จึงจะถือว่าการทางานของจังหวัดนั้น ๆ ประสบผลสาเร็จ
และหากพบว่ามีปัญหาอุป สรรคใด ๆ ในพื้นที่ ขอให้รายงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ พิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย.
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดผลกระทบจากปัญหา
ดังกล่าวที่มีผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชน
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ร่ ว มบู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น อย่ า งจริ ง จั ง ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบลดลง
6) ข้อควำมใช้สำหรับประชำสัมพันธ์
เรื่อง ลด - ละ – เลิก การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาว่าอากาศ
จะไหลเวียนไม่ดีก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน แม้จะมีลมและฝนบ้าง แต่ ก็ยังไม่สามารถ
ช่วยพัดฝุ่นละอองและหมอกควันออกจากพื้นที่ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้
ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อการเดินทาง
และการท่องเที่ยว ทาให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้อย่างมาก
กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาหมอกควันและไฟป่า จึงขอความร่วมมือไปยังพี่
น้องเกษตรกร และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกัน ลด - ละ - เลิก การ
เผาเศษซากพืชหรือวัชพืชหรือเศษวัสดุการเกษตร เพื่อลดผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
*****************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 18 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม สานักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) หัวข้อเรื่อง สั่งการเข้มห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง สั่งการเข้มห้ามเกิดไฟในป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
พี่น้องประชาชนทุกท่านคนทราบว่าในปีนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
เพิ่มขึ้นอย่างมากในเขตภาคเหนือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ จนส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน สถานศึกษาหลายแห่งต้องประกาศปิดการเรียนการสอน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จึงเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ กับ
ประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยการ
- จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ผู้อานวยการศูนย์ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน และผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นเลขาผู้ประสานงานประจาศูนย์
- ให้ทุกหน่วยงานระดับพื้นที่ภายใต้สังกัดสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ นักวิชาการ รวมถึง สรรพกาลัง
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
- เพิ่มกาลังเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 นาย
- เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ลา และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 1 ลา
- สนับสนุนการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่และดาเนินการควบคุมป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่
รับผิดชอบทั้งเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนอย่างเข้มข้น
- ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมทีมงานด้านสาธารณสุขและจิตอาสาเข้าดูแลสุขภาพประชาชน
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์และเครื่องยนต์ที่อาจก่อให้เกิดควันดา ตรวจสภาพโรงงานอุตสาหกรรม
และเหมืองแร่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้น
ปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานควบคุมได้ดีเป็นที่น่าพอใจ แต่ในปีนี้
มีปัจจัยหลายอย่างทาให้เกิดปัญหาขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่ง ทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่องว่านอกจากเกิด
ไฟป่าเองตามธรรมชาติแล้ว มีผู้ตั้งใจจุดไฟป่าเพื่อทากิจกรรมหรือวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงหรือไม่ และจะต้อง
ดาเนินการสืบหาจับกุมผู้กระทาผิดมาลงโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อ ป้องกัน/ควบคุมการเกิดไฟป่าและ
หมอกควัน หรือบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อมไม่ให้มีการลุกลามขยายพื้นที่ของไฟป่าและ
หมอกควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเหตุไฟป่า สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนเฝ้าระวังไฟป่าของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 1362
*************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 18 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ช่องทำงกำรติดต่อ 1. โทรศัพท์ 0 2255 5850-7 , 0 2252 9113-7 โทรสาร 0 2651 6483
2. www.dcy.go.th
1) หัวข้อเรื่อง ดีตั้งแต่แรกเกิด รัฐขยายฐานให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ดีตั้งแต่แรกเกิด รัฐขยายฐานให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ
จากการที่รัฐบาลได้อนุมัติให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยง
ต่อความยากจนที่เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อเดือน
เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) และให้ดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต่อเนื่องสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ในแต่ละปี โดยให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนครบอายุ 3 ปี (36 เดือน) และเพิ่มเงินอุดหนุน
เป็น 600 บาท ต่อเดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ่ายเงิน
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายไปแล้ว ๕๑๙,๙๒๐ คน เป็นจานวนเงิน ๒,๕๓๘,๑๐๙,๖๐๐ บาท
ขณะนี้ รัฐบาลได้ไฟเขียวขยายฐานให้เงินเด็กแรกเกิด จากเคยให้เฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน
36,000 บาท/คน/ปี ขยับเป็น 100,000 บาท/คน/ปี ให้เด็กคนละ 600 บาท/เดือน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ
ประเดิม ปีนี้ ถึงปี 2567 โดยรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ
แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี รายละ 600บาท/เดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
เป็นต้นไป จากเดิมกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนจะมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน หรือ 36,000 บาท/คน/ปี
การขยายฐานการให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กสัญ ชาติไ ทยที่เกิ ดในครัวเรือนที่มีรายได้ น้ อ ย
จะให้กับเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเด็กที่ได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561
จะรับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องไปจนครบ 6 ปี เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับ
เงินช่วยเหลือ จะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนครบ 6 ปี และเด็กแรกเกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ
2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี
การขยายฐานให้เงินอุดหนุน จะทาให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อ
ความยากจน ที่ได้รับการบริการเข้าถึงการจัดสวัสดิการของรัฐ ทาให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด สามารถเข้าถึ ง การบริการสัง คม และบริการทางการแพทย์ กลุ่มแม่ใน
ครัวเรือนมีอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากกว่าแม่ในครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
นโยบายสวัสดิการของรัฐที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด เพื่อเป็น
อนาคตของประเทศชาติต่อไป
*********************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 18 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 0 2642 4336 , โทรสาร 0 2652 4307 หรือที่ www.dop.go.th
1) หัวข้อเรื่อง การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 16.5% จานวน 11 ล้านคน จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
ซึ่งในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น 10,783,380
คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ.
25๖๐
พบว่ามีจานวนผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน จานวนประมาณ ๓,๘๔๓,๕๘๕ คน และข้อมูลผู้สูงอายุที่ยากจนตาม
เกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานทั่วประเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 256๑
พบว่ามีจานวนผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนที่ยากจน จานวน ๓๗,๐60 คน รวมทั้งสถิติการเสียชีวิตจากข้อมูลสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 พบว่า อัตราการตายของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 3
โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ให้ความสาคัญในการดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ
๓) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินงำน (แสดงให้เห็นกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยที่ชัดเจน ทำอะไร ที่ไหน
อย่ำงไร พร้อมสถิติตัวเลข (ถ้ำมี) ) /กำรแก้ไขปัญหำ
การสนั บ สนุ น การจั ด การศพผู้ สู ง อายุต ามประเพณี โดยสนั บ สนุ น เงิน ค่ า จั ด การศพผู้ สู ง อายุ ตาม
ประเพณี ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จัง หวัด และกรุง เทพมหานคร
โดยดาเนินการตามประกาศประกาศกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้ม ครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า
38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนสมาชิก
ทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ ผู้สูงอายุ
ยากจนและไม่ได้รับการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หรือกรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกานัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อานวยการสานักงานเขต หรือนายอาเภอ หรือนายกเมืองพัทยา
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองโดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุยื่นคาขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
หากผ่านคุณสมบัติจะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีสิทธิตามเกณฑ์ฯ
จานวน ๒๐,๘๖๕ ราย เป็นเงิน ๔๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท และปีง บประมาณ 25๖๐ จานวน ๑๒,๗๐๕ ราย
เป็น เงิน ๒๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ 25๖๑ จานวน ๙,๓๘๓ ราย เป็นเงิน ๑๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท
คาดว่า ในปีงบประมาณ 2562 การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จะมีแนวโน้มลดลง

-25) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ผู้สูง อายุที่เสียชีวิ ตและมี ฐานะยากจน ไม่มีญ าติหรือมีญ าติแต่ไ ม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการ
ช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพื่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน
6) ข้อควำมสำหรับใข้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 16.5 คิดเป็นจานวนประมาณ 11 ล้านคน จากสภาพสัง คมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้
มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ซึ่งในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
ภาครัฐจึงได้ให้ความสาคัญในการดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
การสนับสนุนการจัด การศพผู้ สูงอายุ ตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่า จัดการศพผู้ สูง อายุ ตามประเพณี
ให้ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า
38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนสมาชิก
ทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ ผู้สูงอายุ
ยากจนและไม่ได้รับการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หรือกรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกานัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อานวยการสานักงานเขต หรือนายอาเภอ หรือนายกเมืองพัทยา
เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง โดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุยื่นคาขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
หากผ่านคุณสมบัติจะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีสิทธิตามเกณฑ์ฯ
ไปแล้วจานวน ๙,๓๘๓ ราย เป็นเงิน ๑๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและมีฐานะยากจน ไม่มีญาติ
หรือมีญาติแต่ไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพื่อบรรเทา
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน
*********************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 18 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน : เพชรพราว ลาภไพศาล ตาแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชานาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและ
สื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
1) หัวข้อเรื่อง กินยา สวมหน้ากากอนามัย วัณโรคป้องกันได้ ไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง กินยา สวมหน้ากากอนามัย วัณโรคป้องกันได้ ไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
วัณโรค หรือ TB คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง สามารถทนอยู่ในอากาศ
และสิ่งแวดล้อมได้นาน
ติดต่อกันได้อย่ำงไร ? เกิดจากละอองฝอยที่มีเชื้อจากผู้ป่วย ไอ จาม หรือพูด ซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้
สามารถมีชีวิตลอยอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อมีผู้สูดเข้าไปจะเข้าไปจนถึงถุงลมปอด และเกิดการอักเสบได้
กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้ำง ?
1. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
2. ผู้ต้องขังในเรือนจา
3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
4. ผู้ป่วยเบาหวาน (ที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้)
5. ผู้สูงอายุมีโรคร่วม
6. แรงงานข้ามชาติ
7. บุคลากรสาธารณสุข
วิธีกำรป้องกัน ดังนี้
1. ถ้ามีอาการผิดปกติที่น่าสงสัยว่าเป็นวัณโรค เช่น ไอเรื้อรัง 2 สัปดาห์ขึ้นไป มีไข้ต่า ๆ โดยเฉพาะตอน
บ่าย ๆ หรือค่า ๆ เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร น้าหนักลด ควรรีบไปรับการตรวจรักษาโดยการเอกซเรย์
ปอดตรวจเสมหะ
2. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกาลังกายสม่าเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่
3. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรค เช่น การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (โรคเอดส์) ซึ่งผู้ป่วยสามารถติดเชื้อวัณโรคได้ง่าย
4. ประชาชนทั่วไป ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซ์เรย์ปอดหรือตรวจเสมหะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ในเด็กควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
6. หากมีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค ควรรีบไปพบแพทย์ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน มีข้อสงสัย
สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
******************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2562 วันที่ 18 เมษำยน 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม กรมการจัดหางาน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ช่องทำงกำรติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02-247-9423
1) หัวข้อเรื่อง ทางานที่บ้าน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแรงงานนอกระบบ
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ทางานที่บ้าน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแรงงานนอกระบบ
การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่งคงในชีวิต เป็นหนึ่งในนโยบายทางเศรษฐกิจสาคัญ
ที่รัฐบาลยกให้เ ป็นประเด็นที่ ต้องเร่งด าเนินการแก้ไ ข เพื่อลดความเหลื่อ มล้ า และยกระดับคุณภาพชี วิ ต
ของประชาชน กรมการจัดหางานซึ่งมีบทบาทสาคัญในด้านการส่งเสริมการมีงานทาจึงเร่งดาเนินการคุ้มครอง
และพั ฒ นาแรงงาน ไม่ เ พี ย งแรงงานในระบบ แต่ ก รมการจั ด หางานยั ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการสร้า งอาชีพ
สร้างรายได้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้
หนึ่งในการดาเนินการที่สาคัญ คือ “การส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน” เพื่อสนับสนุนให้แรงงาน
นอกระบบได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้มากขึ้น ซึ่ง ที่ผ่านมาผู้รับงานไปทาที่บ้านมีรายได้
จากการรับงานรายกลุ่มกว่า 30,000 บาทต่อเดือน รายเดี่ยวประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสมาชิกผู้รับงานไปทาที่บ้านในภาพรวมเดือนละกว่า 5,598,000 บาท
โดยกรมการจัดหางานจะส่งเสริมความรู้ให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านหรือผู้ประสงค์จะรับงานไปทาที่บ้า น
มีความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดรับจดทะเบียนผู้รับงานไปทาที่บ้าน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจดทะเบียนและประโยชน์ของการจดทะเบียน รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะในเรื่องการบริห าร
จัดการ อาทิ การจัดทาบัญชีครัวเรือน การพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มผลผลิต ให้กลุ่มหรือผู้รับงานฯ มีความเข้มแข็ง
และสามารถรับงานได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังจัดทาทะเบียนนายจ้าง หรือสถานประกอบการผู้ว่างจ้าง ซึ่งขณะนี้มีทะเบียนผู้ว่าจ้าง
215 ราย และยังมีการประสานให้ผู้ว่าจ้างได้พบกับผู้รับงานไปทาที่บ้าน เพื่อความสะดวกในการติด ต่อส่งคืน
สิ่ง ของหรือ ผลิตภัณฑ์และการรับค่าตอบแทน ซึ่งลักษณะของงานเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิ ต
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร โดยผู้รับงานสามารถเลือกที่จะรับงาน
เพียงคนเดียว หรือรับงานเป็นกลุ่มก็ได้ ไม่เพียงแต่การสร้างรายได้เท่านั้น กรมการจัดหางานยังจัดการประกวด
และมอบรางวัลแก่กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้
ผู้รับงานไปทาที่บ้านมีเกณฑ์มาตรฐานในการดาเนินงาน เป็นตัวอย่างในการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
ทั้งยังสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่าให้กับผู้รับงานไปทาที่บ้านผ่าน “กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปท าที่ บ้ าน” ซึ่ งเป็ นกองทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อให้ ผู้ รั บงานไปท าที่ บ้ านกู้ ยื มไปซื้ อวั ตถุ ดิ บ อุ ปกรณ์ การผลิ ตหรื อ
ขยายการผลิต โดยผู้กู้ต้องเป็นผู้รับงานไปทาที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดาเนินการ
และมีรายได้จากการรับงานไปทาที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทาที่บ้านจากผู้ว่าจ้าง มีทรัพย์สินหรือ
เงิ นทุ นไม่ น้ อยกว่า 5,000 บาท โดยในปี 2562 ตั้ ง เป้ า ปล่ อ ยกู้ ใ ห้ ผู้ รั บ งาน 50 ราย/กลุ่ ม วงเงิ น กว่า
7,000,000 บาท

-2การรับงานไปทาที่บ้านเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการทางานอยู่กับบ้าน และเป็นงานที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากจะไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางานในสถานประกอบการแล้ว ยังมี
เวลาอยู่กับครอบครัว เรียกได้ว่าสร้างรายได้ เติมความสุข อย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ได้ที่ กองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 02-245-1317
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 /สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ
โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
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