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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็ก 
ในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธี 

เอาตัวรอด 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา 

โมเดล” 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time 
กว่า 2 หมื่นอัตรา 

กระทรวงแรงงาน - 

5. ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.  
ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ Facebook : ไทยคู่ฟ้า ,Line : ไทยคู่ฟ้า และ www.thaigov.go.th 

๑) หัวข้อเร่ือง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีท่ีสุด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด 

ข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทย ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 8 จาก 182 ประเทศทั่วโลก  
ในการดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา จากองค์กร
ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนานาชาติอย่าง The KidsRights Foundation โดยมีหลักการประเมิน 4 ด้าน คือ  

1. สิทธิการดำรงชีวิตของเด็ก  
2. สิทธิด้านสุขภาพ  
3. สิทธิด้านการศึกษา  
และ 4. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการสร้างสภาพแวดล้อมเร่ืองสิทธิเด็ก 
โดยรายช่ือ 10 ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับ ประกอบด้วย 1.ประเทศไอซ์แลนด์ 2.ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 3.ประเทศฟินแลนด์ 4.ประเทศสวีเดน  5.ประเทศเยอรมัน 6.ประเทศเนเธอร์แลนด์   
7.ประเทศสโลวีเนีย 8.ประเทศไทย 9.ประเทศฝร่ังเศส และ 10.ประเทศเดนมาร์ก 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกกระทรวงและภาคประชาชนที่ช่วยกันดูแลประเด็นสิทธิเด็ก ทำให้
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 8 ของโลก และเป็นเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียที่ติดอันดับ TOP 10 
ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศอย่างยิ่ง 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563 วันที่  26  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

๑) หัวข้อเร่ือง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยท่ีมากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด 

“ดินถล่ม” เกิดจากการเคล่ือนตัวของดินหรือลงมาตามที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มักเกิดพร้อมกับ 
หรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก และหลังฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งดินอุ้มน้ำไว้มากจนเล่ือนไหลลงมาสู่ด้านล่าง  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอแนะนำวิธีเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม 
ดังนี้ 

4 วิธีรอดจาก “ดินถล่ม” 
1. อพยพทันที เพื่อให้พ้นจากแนวการไหลของดิน หรือน้ำไหลเช่ียวอย่างน้อย 2 – 5 กิโลเมตร 
2. ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ เพราะอาจได้รับอันตรายจากดิน หิน ต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำ 
3. หาจุดยึดเกาะให้พ้นน้ำ เมื่อพลัดตกน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกไม้หรือหินกระแทกได ้
4. ไม่กลับเข้าพื้นที่ทันที เพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำ  
การขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง “ดินถล่ม” 
- ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทาง พร้อมเพิ่มความระมัดระวัง  

ในการขับรถ 
- สังเกตความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ดูระดับน้ำในร่องน้ำ ร่องรอยดินสไลด์ตามไห ล่ทาง 

และเสียงดินถล่ม 
- หากพบเส้นทางถูกดินถล่ม ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อขอความช่วยเหลือ 
ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

ทางสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563 วันที่  26  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน 
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2141 6386 

๑) หัวข้อเร่ือง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล” 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล” 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน 
ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่งคงทางอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนครอบคลุม 3,246 ตำบล 
24,842 ครัวเรือนทั่วประเทศ 

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  
“โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะส้ันการพัฒนากสิกรรม 
สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 2) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณ ภาพ ชี วิตระดับตำบลและพัฒ นาครัวเรือนต้นแบบการพัฒ นาคุณ ภาพ ชี วิต ระดับค รัวเรือน  
3) การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4) การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 5) การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับ
ตำบล 6) การพัฒนาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และ  
7) การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล  
ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคต 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2563 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563 วันที่  26  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2245 0964 

๑) หัวข้อเร่ือง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การจ้างงานในประเทศ 
รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจากการประมาณการจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ในปี 2564 จำนวน 
493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ กรมการจัดหางานไม่นิ่งนอนใจ จึงได้เร่งหาแนวทาง
มาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงาน เพื่อให้บัณฑิตใหม่ที่จะเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศ
ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ทำให้รูปแบบ
การจ้างงานเปล่ียนไป นอกจากจะมีการปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ประกอบกับ รูปแบบ 
การทำงานของคนรุ่นใหม่ได้เปล่ียนไป รับงานอิสระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็นบางช่วงเวลา  
จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากผู้ที่จบใหม่ จะเลือกทำงานในรูปแบบ part-time 

ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ 1.แรงงาน
ด้านการผลิต 2.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น  ๆ 3.เจ้าหน้าที่ เก็บเงิน , แคชเชียร์ 4.เจ้าหน้าที่ ขนส่งอื่นๆ  
5.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ 6. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป 7.พนักงาน 
ขายทอดตลาด 8.เจ้าหน้าที่ สินเช่ือ ,เจ้าหน้าที่การเงิน 9.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ และ  
10.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน  

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และอาคาร 3 ช้ัน  
หน้ากระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  
1-10 และสามารถติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563 วันที่  26  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center โทร. 0 2555 0555 

๑) หัวข้อเร่ือง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.  
ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” หน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงิน
ฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ 
และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงิน
กับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบ้ียปลอดภาษีและยังมีสิทธ์ิ  
ลุ้นรางวัลมากมาย 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5 มีอายุรับฝาก 3 ปี สามารถฝากได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
กรณีฝากผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบ้ียหน่วยละ 0.30 บาท 

หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ต่อปี  
กรณีฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile จะได้รับดอกเบ้ียเพิ่มเป็นหน่วยละ 

0.60 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 ต่อปี ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 
ให้แก่ลูกค้าที่ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งหากมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบ้ีย 

นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 คร้ัง 
- รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท 1 รางวัล  
- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท  
- รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท  
- รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย 
รวมทั้งส้ินกว่า 2,113,400 รางวัล โดยจะออกรางวัลคร้ังแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สำคัญ

ดอกเบ้ียและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ  
ค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย 

โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ  
Call Center 0 2555 0555, Facebook Page “ธกส BAAC Thailand”, “ธกส บริการด้วยใจ” หรือทาง  
ธ.ก.ส. A-Mobile 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย  
ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon 

Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่าย
ไม่สะดุด 

กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โทร. 1111 

๑) หัวข้อเร่ือง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนิงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ และอนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ วงเงินทั้งส้ิน ๓.๔ พันล้านบาท 
โดยมอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ ๒ ,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕ ไร่ จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตลำไยไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID–19 ส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะตลาดหลักที่รับซื้อผลผลิต เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่ไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยได้ 

โดยผู้มีสิทธ์ิต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่มีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

๑) หัวข้อเร่ือง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม 

ดินถล่มมักเกิดข้ึนพร้อมกับหรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงเกิดข้ึนขณะฝนตกหนักต่อเนื่อง
หรือภายหลังฝนตกหนัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้  
การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากดินถล่ม จะช่วยลดอันตรายและความสูญเสียจากดินถล่ม 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชนให้เพิ่ม
ความระมัดระวังใน 5 จุดเส่ียงดินถล่ม ดังนี้ 

1. ท่ีลาดเชิงเขา หรือที่ลุ่มใกล้เชิงเขามีการพังทลายและผุกร่อนของดิน 
2. จุดที่เคยเกิดดินถล่ม มีร่องรอยดินไหล 
3. บริเวณหุบเขา และเคยเกิดดินถล่ม 
4. พื้นที่ลาดต่ำ ช้ันดินหนาและอุ้มน้ำ 
5. บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ดินลาดชัน และมีก้อนหินใหญ่ฝังในดิน 
โดยท่านสามารถสังเกตุสัญญาณเตือนทางธรรมชาติได้ อาทิ มีฝนตกต่อเนื่อง มากกว่า 100 

มิลลิเมตร/วัน หรือมากกว่า 6 ช่ัวโมง น้ำมีสีขุ่น หรือสีเดียวกับดินภูเขา ดินอุ้มน้ำไว้มาก มีสภาพชุ่มน้ำ
มากกว่าปกติ ระดับน้ำเพิ่มสูงข้ึน อย่างรวดเร็ว หรือมีเสียงดังผิดปกติ มาจากภูเขา ลำห้วย หรือมีสัตว์ป่า
แตกตื่น  

วิธีการเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เส่ียง ควรสำรวจ 
ความเส่ียงภัยและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย หมั่นสังเกตสัญญาณเตือนดินถล่มเพื่อจะได้อพยพได้ทันที และควร
วางแผนอพยพไว้ล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางหนีภัยที่ห่างจากการไหลของดินและน้ำ ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุ 
สาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center) 

1) หัวข้อเร่ือง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 

ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
จึงแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดน้ำท่วม โดยประชาชนต้องเตรียม
ความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ดังนี้ 

ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
ให้ปลดเมนสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนอพยพหรือขนย้ายส่ิงของและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในพื้นที่สูง

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถึง 
ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
สำหรับบ้านช้ันเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและรีบอพยพย้ายออกจากบ้านโดยทันที ป้องกัน 

การเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร 
สำหรับบ้านสองช้ัน ควรมีสวิตซ์แยกสำหรับไฟฟ้าแต่ละช้ัน พร้อมทั้งให้รีบตัดสวิตช์เบรกเกอร์ช้ันล่าง

เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ห้ามใช้ปล๊ักและสวิตซ์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด และอย่าสัมผัสสวิตซ์และงดใช้ไฟฟ้า
ขณะที่ตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ  

หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
ก่อนนำเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กลับมาใช้งานควรให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบ แก้ไขเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ทุกชนิดให้มั่นใจเสียก่อน ป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้

ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center) 
********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2226 2810, facebook : กรมการปกครอง fanpage  

๑) หัวข้อเร่ือง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าท่ี “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon 
Smart Team) โดยจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ จำนวน ๗,๒๕๕ 
ตำบล ตำบลละ ๒ อัตรา รวม ๑๔,๕๑๐ อัตรา ระยะการจ้าง ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔) อัตราจ้างเหมา ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน ทำให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแท้จริง 

คุณสมบัติ ๑) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
(๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) ๓) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 
จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๔) เป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) 

หลักฐาน ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  
๒) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ๓) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน ๕) ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด และ ๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปล่ียนช่ือตัวและนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน
อย่างละ ๑ ฉบับ 

ผู้ที่สนใจสามารสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ต้ังแต่วันที่ ๑- ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอ ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2126 5800 โทรสาร 0 2273 9408  HOTLINE 1689 

๑) หัวข้อเร่ือง คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่ายไม่สะดุด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่ายไม่สะดุด 

จากกระแสข่าวว่าเงินคงคลังมีไม่พอใช้ ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติกู้เงินเพิ่มเติมอีก ๒.๑๔ แสน 
ล้านบาท นั้น ข้อเท็จจริงเนื่องจาก ๑) การขอกู้เงินเพิ่มเติมนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้การใช้จ่ายเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด เนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ ได้ใช้เพื่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจำนวนมาก 
๒) การอนุมัติของ คณะรัฐมนตรีล่าสุด เป็นการอนุมัติกรอบงบประมาณของปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จำนวน ๒.๑๔ 
แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะกู้ตามความจำเป็นเท่านั้น และเมื่องบประมาณปี ๒๕๖๔ ผ่านสภาฯ 
เรียบร้อยแล้วก็จะมีเงินมาชดเชยในส่วนนี้ และทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติ และ ๓) ระดับเงินคงคลังของ
รัฐบาลในปัจจุบัน ยังมีเพียงพอ โดยส้ินเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ อยู่ที่  ๒๘๒,๑๔๑ ล้านบาท และหาก
กระทรวงการคลังต้องกู้เงินเต็มกรอบวงเงิน ๒.๑๔ แสนล้านบาท สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP  
ณ ส้ินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะอยู่ที่ร้อยละ ๕๑.๖๔ ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๖๐ ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ 

สาเหตุเนื่องจาก ๑) การหดตัวของเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ และ ๒) การเล่ือนระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ 
ออกไปจนถึงส้ินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ 

ความจำเป็นเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะส้ินสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และจะเข้าสู่
ปีงบประมาณใหม่ ๒๕๖๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น 
จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
อีกทั้งการกู้เงินเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามมาตรการของภาครัฐสามารถดำเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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