ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
1. เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน
เริ่ม ๑๕ ก.ค. นี้
กระทรวงการพัฒนา
2. พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา
สังคมและความมั่นคง
๓ กลุ่มเปราะบาง
ของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร
รอบ ๓ เริ่ม ๑๕ ก.ค. นี้
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
4. ปภ. แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย
มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
5. ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ ๖๐-๖๕ ปี
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐
3.

-

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
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 27 / 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144
๑) หัวข้อเรื่อง เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้
รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน
ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง
สนั บ สนุ น การสร้ า งงานและฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ ของประเทศในองค์ ร วม ลงทะเบี ย นรั บ สิ ท ธิ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เที่ยวได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563
สำหรั บ โรงแรม ร้ า นอาหาร และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ได้ เปิ ด ให้ เริ่ ม ลงทะเบี ย นตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ กรกฎาคม 2563 ซึ่ง ประเภทกิ จการที่ ส ามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ แก่ โรงแรม/ที่ พั ก ที่ มี ใบอนุ ญ าต
ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ ททท.
สำหรับประชาชน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ณ วันที่ลงทะเบียน
สิ ท ธิ พิ เศษที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ คื อ 1) สนั บ สนุ น ส่ ว นลดค่ า โรงแรมที่ พั ก รั ฐ บาลสนั บ สนุ น
ค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน
5 ห้อง หรือ 5 คืน เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ 2) สนับสนุน
ส่ ว นลดค่ าอาหารและค่ า เข้ าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยรัฐ บาลจะสนั บ สนุ น คู ป องอาหาร/ท่ อ งเที่ ย วมู ล ค่ า
600 บาทต่อห้ องต่อคืน ให้ กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว
วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24.00 น. ของวัน check-out
คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ
60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง และ 3) สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน
รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง ประชาชนแสดง
ความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการ
เดินทางจริงและเข้าพักจริง จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวน
ห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง แต่รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง
ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิต ามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัด
ตามทะเบียนบ้านของตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๖ - ๙ หรือ www.m-society.go.th
๑) หัวข้อเรื่อง พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา ๓ กลุ่มเปราะบาง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา ๓ กลุ่มเปราะบาง
ตามที่ รัฐบาลได้ อ อกมาตรการช่ วยเหลื อ เยี ยวยากลุ่ ม คนเปราะบางที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการฯ อื่นของรัฐบาล
เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละ ๓,๐๐๐ บาท
(เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่ม
เด็ก แรกเกิด ที่ได้รับเงิน อุด หนุน เด็กแรกเกิด อยู่แล้ว (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว และ
(๓) กลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยารายละ ๑ สิทธิ โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเพิ่มเติม
รัฐ บาลจ่ า ยเงิน ผ่ าน ๒ ช่ อ งทางการ ได้ แ ก่ (๑) กรมบั ญ ชี ก ลางโอนเงิน ผ่ านบั ญ ชี ธนาคารของ
กลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม และ (๒) กรมบัญชีกลางโอนเงินผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่เดิม
แบ่งจ่าย ๒ รอบ รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐ บาท รอบแรก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (รอบเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน) และรอบที่สอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ อีก ๑,๐๐๐ บาท แต่หากจ่ายไม่ทันในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ ก็จะทบไปจ่ายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (รวม ๓ เดือน)
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร ๑๓๐๐ ฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2555 0555
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้จ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
และครอบครัว ที่ผ่านมาได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ในรอบที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
จะได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตกรที่ผ่านการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับ เกษตรกรได้อีก
๑๒๑,๓๙๔ ราย เนื่ องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงิน หรือกรณี ที่ชื่อบัญชีไม่ต รงกับ
ชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ หรือบัญชีถูกอายัด และบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งช่องทางสำหรับ
รับโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com
สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ฯ ซึ่งมีผู้ยื่นอุท ธรณ์ ๑๘๙,๖๖๓ ราย
สามารถจำแนกสถานะได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร
จำนวน 73,975 ราย อยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป 2) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รบั เงินเยียวยาเกษตรกร เห็นควรยุติการพิจารณา จำนวน 108,391 ราย และ 3) กลุ่ม
ผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ
กรมส่งเสริมการเกษตร และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบที่ขนึ้ ทะเบียนประมาณ ๑๐ ล้านราย (ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รบั ความ
ช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ได้รับเงินจ่ายตรงรวม ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย สามารถทำให้เกษตรกรและ
ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 0555
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784
๑) หัวข้อเรื่อง ปภ.แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ.แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย
ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีการเตรียมตัว รับมือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนี้
• วิธีเตรียมพร้อมรับมือ
1. ติดตามพยากรณ์อากาศ
2. ตรวสอบบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง
3. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด
4. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น
5. พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
กรณีอยู่ในอาคาร
1. ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่า
2. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง
3. งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ป้องกันการถูกฟ้าผ่า
กรณีอยู่กลางแจ้ง
1. อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันการถูกล้มทับ
2. ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า
3. งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่
หมายเลข 1784 สายด่วนนิรภัย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506
๑) หัวข้อเรื่อง ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ทอี่ ายุ 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ โดยการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาส
ให้ แ รงงานอิสระหรือผู้ป ระกอบอาชีพอิสระ ที่มี อายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบ ริบู รณ์ สามารถสมัค ร
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้ทุกทางเลือก ซึ่งในปัจจุบันมี
3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท และทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท
สำหรั บ ผู้ สู ง วั ย ที่ ส นใจสมั ค รเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 สามารถสมั ค รได้ ที่ ส ำนั ก งาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ ที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ
สำนั กงานประกัน สังคม สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกัน สังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือ ถือ ที่เว็บ ไซต์
www.sso.go.th โทรศัพ ท์สายด่วน 1506 หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)
ทั้งนี้ ขอย้ำถึงผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกั นตนตาม
มาตรา 40 และจ่ายเงิน สมทบทั น ที หากอายุเกิ น 65 ปี บ ริบู รณ์ แล้ว จะไม่ส ามารถสมัค รได้ สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สำนั ก เสริ ม สร้า งความมั่ น คงแรงงานนอกระบบ โทรศั พ ท์ 02 965 2106
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่ วน 1506 ให้บริการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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