ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็ก
ในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธี
เอาตัวรอด
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
3. พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
โมเดล”
กระทรวงแรงงาน
4. กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time
กว่า 2 หมื่นอัตรา
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท
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 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ Facebook : ไทยคู่ฟ้า ,Line : ไทยคู่ฟ้า และ www.thaigov.go.th
๑) หัวข้อเรื่อง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด
ข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทย ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 8 จาก 182 ประเทศทั่วโลก
ในการดำเนิ น การด้ านสิท ธิเด็ ก ในช่วงสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ ผ่านมา จากองค์ ก ร
ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนานาชาติอย่าง The KidsRights Foundation โดยมีหลักการประเมิน 4 ด้าน คือ
1. สิทธิการดำรงชีวิตของเด็ก
2. สิทธิด้านสุขภาพ
3. สิทธิด้านการศึกษา
และ 4. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการสร้างสภาพแวดล้อมเรื่องสิทธิเด็ก
โดยรายชื่อ 10 ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับ ประกอบด้วย 1.ประเทศไอซ์แลนด์ 2.ประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ 3.ประเทศฟิ น แลนด์ 4.ประเทศสวี เดน 5.ประเทศเยอรมั น 6.ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์
7.ประเทศสโลวีเนีย 8.ประเทศไทย 9.ประเทศฝรั่งเศส และ 10.ประเทศเดนมาร์ก
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกกระทรวงและภาคประชาชนที่ช่วยกันดูแลประเด็นสิทธิเด็ก ทำให้
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 8 ของโลก และเป็นเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียที่ติดอันดับ TOP 10
ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศอย่างยิ่ง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
๑) หัวข้อเรื่อง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด
“ดิ น ถล่ม ” เกิด จากการเคลื่ อ นตั วของดิน หรือ ลงมาตามที่ ลาดเชิงเขา ส่ วนใหญ่ มั ก เกิ ด พร้อ มกั บ
หรือ หลังจากเกิด น้ ำป่ าไหลหลาก และหลั งฝนตกต่ อ เนื่ อง ซึ่งดิ น อุ้ม น้ ำไว้มากจนเลื่อ นไหลลงมาสู่ด้ านล่า ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอแนะนำวิธีเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ ดินถล่ม
ดังนี้
4 วิธีรอดจาก “ดินถล่ม”
1. อพยพทันที เพื่อให้พ้นจากแนวการไหลของดิน หรือน้ำไหลเชี่ยวอย่างน้อย 2 – 5 กิโลเมตร
2. ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ เพราะอาจได้รับอันตรายจากดิน หิน ต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำ
3. หาจุดยึดเกาะให้พ้นน้ำ เมื่อพลัดตกน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกไม้หรือหินกระแทกได้
4. ไม่กลับเข้าพื้นที่ทันที เพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำ
การขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง “ดินถล่ม”
- ติดตามพยากรณ์ อากาศอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทาง พร้อมเพิ่มความระมัดระวัง
ในการขับรถ
- สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ดูระดับน้ำในร่องน้ำ ร่องรอยดินสไลด์ตามไหล่ทาง
และเสียงดินถล่ม
- หากพบเส้นทางถูกดินถล่ม ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
ทางสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2141 6386
๑) หัวข้อเรื่อง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล”
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามหลั กทฤษฎี ใหม่ประยุ กต์ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ภายใต้แ ผนงานฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคมของ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน
ด้ วยหลั ก เกษตรทฤษฎี ใหม่ สร้ างความมั่ ง คงทางอาชี พ และรายได้ อ ย่ า งยั่ งยื น ครอบคลุ ม 3,246 ตำบล
24,842 ครัวเรือนทั่วประเทศ
สำหรั บ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม
สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 2) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ระดั บ ตำบลและพั ฒ นาครั ว เรื อ นต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ ครั ว เรื อ น
3) การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4) การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 5) การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับ
ตำบล 6) การพัฒ นาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอิน ทรีย์วิถีไทย และ
7) การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ลรองรั บ Local Economy ด้ วยการสร้ า งระบบโปรแกรมและระบบฐานข้ อ มู ล
ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคต
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ สนใจสามารถสมั ค รได้ ที่ สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอำเภอทุ ก แห่ ง ตั้ งแต่ วัน นี้ จนถึ ง วัน ที่
31 สิงหาคม 2563
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2245 0964
๑) หัวข้อเรื่อง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา
สถานการณ์ แ พร่ ระบาดของโรค COVID-19 ส่ งผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ก ารจ้า งงานในประเทศ
รวมถึ ง ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาใหม่ ซึ่ งจากการประมาณการจะมี ผู้เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน ในปี 2564 จำนวน
493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ กรมการจัดหางานไม่นิ่งนอนใจ จึงได้เร่งหาแนวทาง
มาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงาน เพื่อให้บัณฑิตใหม่ที่จะเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศ
ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ทำให้รูปแบบ
การจ้ า งงานเปลี่ ย นไป นอกจากจะมี ก ารปิ ด กิ จ การ ลดขนาดองค์ ก ร สถานประกอบการหลายแห่ งยั ง ได้
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจ้ า งงานจากเต็ ม เวลา เป็ น การจ้ า งงานแบบ Part-time ประกอบกั บ รู ป แบบ
การทำงานของคนรุ่ นใหม่ได้ เปลี่ย นไป รับงานอิ สระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็ น บางช่วงเวลา
จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากผู้ที่จบใหม่ จะเลือกทำงานในรูปแบบ part-time
ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ 1.แรงงาน
ด้ า นการผลิ ต 2.พนั ก งานจั ด ส่ ง สิ น ค้ า อื่ น ๆ 3.เจ้ า หน้ า ที่ เ ก็ บ เงิ น , แคชเชี ย ร์ 4.เจ้ า หน้ า ที่ ข นส่ ง อื่ น ๆ
5.พนั ก งานขาย และผู้ น ำเสนอสิ น ค้ าอื่ น ๆ 6. แรงงานในด้ านการผลิ ต ต่ า งๆ, แรงงานทั่ วไป 7.พนั ก งาน
ขายทอดตลาด 8.เจ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ ,เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น 9.ตั วแทนนายหน้ า ขายบริ ก ารธุ รกิ จ อื่ น ๆ และ
10.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน
โดยผู้ ที่ ส นใจสามารถสมั ค รงานได้ ท าง เว็ บ ไซต์ http://smartjob.doe.go.th และอาคาร 3 ชั้ น
หน้ากระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
1-10 และสามารถติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 0 2555 0555
๑) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิ ด รั บ ฝาก “สลากออมทรั พ ย์ ธ.ก.ส.
ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” หน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงิน
ฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ
และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงิน
กับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยปลอดภาษีและยังมีสิทธิ์
ลุ้นรางวัลมากมาย
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 มีอายุรับฝาก 3 ปี สามารถฝากได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
กรณีฝากผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.30 บาท
หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี
กรณี ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็ นหน่วยละ
0.60 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ให้แก่ลูกค้าที่ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งหากมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง
- 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
รวมทั้งสิ้นกว่า 2,113,400 รางวัล โดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สำคัญ
ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ
ค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย
โดยท่ านที่ สนใจสามารถติด ต่อสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
Call Center 0 2555 0555, Facebook Page “ธกส BAAC Thailand”, “ธกส บริการด้ วยใจ” หรือทาง
ธ.ก.ส. A-Mobile
*********
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