ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
1. แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง”
เพื่อรักษาสิทธิภายใน 14 วัน
กระทรวงพาณิชย์
2. จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
1.1 ล้านครัวเรือน
กระทรวงแรงงาน
3. ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40
กระทรวงการคลัง
4. ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
5. 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไร
ไม่เครียด

เอกสารประกอบ
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 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อรักษาสิทธิภายใน 14 วัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อรักษาสิทธิภายใน 14 วัน
หลั งจากโครงการ "คนละครึ่ง " ได้ เปิ ด ให้ ประชาชนใช้ จ่า ย ตั้ งแต่ วัน ที่ 23 ต.ค.63 ที่ ผ่า นมา
มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 470,000 ร้านค้า กระทรวงการคลัง จึงขอย้ำประชาชน
ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการติดตั้ง
แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการได้
ด้วยตนเองโดยง่าย และจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
โดยเมื่อท่านเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ก็จะสามารถ
ใช้สิทธิซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ได้ทันที
ซึ่งสามารถใช้จ่ ายได้ ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 รั ฐช่ วยออกให้ ไม่ เกิ น วัน ละ 150 บาท รวมจำนวน
3,000 บาท หากไม่ ใช้จ่ ายภายใน 14 วั น นั บจากวั น ถัด จากวัน ที่ ได้รับ SMS แจ้ งรับสิ ท ธิ ท่ านจะถู ก
ตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569
1) หัวข้อเรื่อง จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1.1 ล้านครัวเรือน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1.1 ล้านครัวเรือน
คณะรั ฐมนตรี อ นุ มั ติ โครงการประกั น รายได้ เกษตรกรผู้ป ลู กข้ า ว สู งสุ ด ตั น ละ 15,000 บาท
จำนวน 1.1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 63/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563
ถึง 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ที่ปลูกข้าวระหว่างวัน ที่ 16 มิ ถุนายน 2563 ถึง 28 กุมภาพัน ธ์
2564 และมี เงื่ อ นไข คื อ เกษตรกรสามารถเข้ า ร่ ว มโครงการประกั น ฯ ได้ แ ปลงละ 1 ครั้ ง เท่ า นั้ น
เพื่ อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อน โดยที่ข้าวที่ร่วมโครงการประกันรายได้ฯ จะต้องมีความชื้นไม่เกิน 15%
มีทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่
1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน
2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน
3. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน
4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน
5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังอนุมัติ 3 มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในปีการผลิต 63/64 ดังนี้
1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงิน 19,826 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64
2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 15,000 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 63 – ธ.ค. 64
3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก วงเงิน 610 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 63 – 31 ต.ค. 65
4. โครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและพั ฒ นาคุณ ภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้
จ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมการส่งเสริมการเกษตร ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม 1506
1) หัวข้อเรื่อง ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40
ข่าวดีสำหรับแรงงานอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือกลุ่มฟรีแลนซ์ที่เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตาม
มาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ล่าสุด คณะรัฐมตรีได้เห็นชอบเพิ่มประโยชน์ทดแทนเงินค่าทำศพและ
เงิ น สงเคราะห์ หากผู้ ป ระกั น ตนเสี ย ชี วิต เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น แ ละสร้ า ง
หลักประกันให้กับท่าน โดยกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใหม่ ดังนี้
• ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 70 บาท และเดือนละ 100 บาท จะได้รับ
เงินค่าทำศพ เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาท (เดิม 20,000 บาท) และเพิ่มเงินสงเคราะห์เป็น 8,000 บาท
(เดิม 3,000 บาท) โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต
• ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้นเป็น
50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท) โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในช่วง 1 ปี
ก่อนเดือนที่เสียชีวิต
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555
1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ทั่วประเทศ เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน โดยดำเนินการ ดังนี้
- เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 โดยมี
ระยะเวลาใช้ สิท ธิ์ ต ามช่ วงการเก็ บเกี่ ย วที่ ระบุ ไว้ ในทะเบี ย นเกษตรกร โดยกรมส่ งเสริ ม การเกษตรจะ
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
- ประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน
100 ตัน ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนต่างระหว่าง
ราคามันสำปะหลังที่ประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและ
กำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ราคาเฉลี่ ยรับซื้อหัวมัน
สำปะหลังจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ครอบคลุมทุกภูมิภาค
โดยจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างการประกันรายได้ครั้งแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจ่าย
ต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564) ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
การโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2555 0555
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสุขภาพจิต
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323
1) หัวข้อเรื่อง 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด
ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สื่อมวลชนต่าง ๆ เป็น ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและมีการนำเสนอเนื้อหาที่ เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก ซึ่งในบางคนอาจมี
การติดตามข่าวแบบใกล้ชิด ซึ่งการติดตามข่าวที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอันนำมาซึ่งความเครียด
และความวิตกกังวลได้ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กรมสุขภาพจิตได้ให้คำแนะนำในการติดตาม
ข่าวสาร 5 วิธี เสพข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด ดังนี้
1. ให้ความสำคัญกับสติของตนเองเมื่อต้องเสพข่าว หมั่นสังเกตอารมณ์ของตนเองและผลกระทบ
จากอารมณ์นั้น
2. จัดสรรเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี โดยไม่ควรติดตามต่อเนื่องนานไป
3. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ หันเหความสนใจจากข่าวสารไปเรื่องอื่นบ้าง
4. เคารพความเชื่อและความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
5. พักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด เช่น การนอน ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ฝึกผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น
หากอาการยังไม่ดี ขึ้ น สามารถขอรับบริการปรึ กษาผู้ เชี่ ยวชาญด้ านสุข ภาพจิต ที่ สถานบริการ
สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ โทร. สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม. เพื่อหาทางแก้ไขที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
*********
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