ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย
สหกรณ์
ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ปภ. เตือนภัย 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon
Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา
กระทรวงการคลัง
5. คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่าย
ไม่สะดุด
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 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โทร. 1111
๑) หัวข้อเรื่อง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนิงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ และอนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ วงเงินทั้งสิ้น ๓.๔ พันล้านบาท
โดยมอบเงิน เยี ยวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัต ราไร่ ละ ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือ นละไม่เกิ น ๒๕ ไร่ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือ น เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ ได้ รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตลำไยไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID–19 ส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะตลาดหลักที่ รับซื้อผลผลิต เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยได้
โดยผู้ มี สิท ธิ์ ต้ อ งเป็ น เกษตรกรชาวสวนลำไยที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร ปี ๒๕๖ ๒ กั บ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ กั นยายน ๒๕๖๓ โดยธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ มีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
๑) หัวข้อเรื่อง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม
ดินถล่มมักเกิดขึ้นพร้อมกับหรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงเกิดขึ้นขณะฝนตกหนักต่อเนื่อง
หรือภายหลังฝนตกหนัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้
การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากดินถล่ม จะช่วยลดอันตรายและความสูญเสียจากดินถล่ม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชนให้เพิ่ม
ความระมัดระวังใน 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม ดังนี้
1. ที่ลาดเชิงเขา หรือที่ลุ่มใกล้เชิงเขามีการพังทลายและผุกร่อนของดิน
2. จุดที่เคยเกิดดินถล่ม มีร่องรอยดินไหล
3. บริเวณหุบเขา และเคยเกิดดินถล่ม
4. พื้นที่ลาดต่ำ ชั้นดินหนาและอุ้มน้ำ
5. บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ดินลาดชัน และมีก้อนหินใหญ่ฝังในดิน
โดยท่ า นสามารถสัง เกตุ สัญ ญาณเตื อ นทางธรรมชาติ ได้ อาทิ มี ฝ นตกต่ อเนื่ อง มากกว่ า 100
มิลลิ เมตร/วัน หรือมากกว่า 6 ชั่ วโมง น้ำมี สีขุ่ น หรือ สีเดี ยวกับดิน ภูเขา ดิ นอุ้ มน้ ำไว้มาก มี สภาพชุ่ม น้ ำ
มากกว่าปกติ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว หรือมีเสียงดังผิดปกติ มาจากภูเขา ลำห้วย หรือมีสัตว์ป่า
แตกตื่น
วิ ธี ก ารเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ของประชาชนในพื้ น ที่ เสี่ ย ง ควรสำรวจ
ความเสี่ ย งภั ย และเตรีย มพร้ อ มรั บมื อ สถานการณ์ ภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ติ ด ตามสถานการณ์ น้ ำอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย หมั่นสังเกตสัญญาณเตือนดินถล่มเพื่อจะได้อพยพได้ทันที และควร
วางแผนอพยพไว้ล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางหนีภัยที่ห่างจากการไหลของดินและน้ำ ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุ
สาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center)
1) หัวข้อเรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม
ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดน้ำท่วม โดยประชาชนต้องเตรียม
ความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ให้ปลดเมนสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนอพยพหรือขนย้ายสิ่งของและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในพื้นที่สูง
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถึง
ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
สำหรับบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและรีบอพยพย้ายออกจากบ้านโดยทันที ป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร
สำหรับบ้านสองชั้น ควรมีสวิตซ์แยกสำหรับไฟฟ้าแต่ละชั้น พร้อมทั้งให้รีบตัดสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่าง
เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ห้ามใช้ปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด และอย่าสัมผัสสวิตซ์และงดใช้ไฟฟ้า
ขณะที่ตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ
หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กลับมาใช้งานควรให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบ แก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกชนิดให้มั่นใจเสียก่อน ป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้
ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center)
**********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการปกครอง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2226 2810, facebook : กรมการปกครอง fanpage
๑) หัวข้อเรื่อง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ จัด ทำโครงการพั ฒ นาตำบลแบบบู รณาการ (Tambon
Smart Team) โดยจ้ า งงานเพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ลและบั น ทึ ก ข้ อ มู ลในระบบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย และ
วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓)
หลักฐาน ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
๒) สำเนาปริ ญ ญาบั ต รและสำเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of Records) ๓) สำเนาบั ต ร
ประจำตัวประชาชน ๔) สำเนาทะเบี ยนบ้าน ๕) ใบรับรองแพทย์ ที่อ อกให้ไม่เกิ น ๑ เดื อน และไม่เป็ นโรค
ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด และ ๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
ผู้ที่สนใจสามารสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ ๑- ๑๕
กันยายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอ ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2126 5800 โทรสาร 0 2273 9408 HOTLINE 1689
๑) หัวข้อเรื่อง คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่ายไม่สะดุด
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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 ซึ่ งกระทรวงการคลังจะกู้ตามความจำเป็ นเท่ านั้น และเมื่อ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ผ่านสภาฯ
เรียบร้อยแล้วก็จะมีเงินมาชดเชยในส่วนนี้ และทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติ และ ๓) ระดับเงินคงคลังของ
รั ฐ บาลในปั จ จุ บั น ยั ง มี เพี ย งพอ โดยสิ้ น เดื อ น กรกฎาคม ๒๕๖๓ อยู่ ที่ ๒๘๒,๑๔๑ ล้ า นบาท และหาก
กระทรวงการคลั ง ต้ อ งกู้ เงิ น เต็ ม กรอบวงเงิ น ๒.๑๔ แสนล้ า นบาท สั ด ส่ วนหนี้ สาธารณะคงค้ า งต่ อ GDP
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะอยู่ที่ร้อยละ ๕๑.๖๔ ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๖๐ ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ
สาเหตุเนื่องจาก ๑) การหดตัวของเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวได้รับ ผลกระทบ และ ๒) การเลื่อนระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓
ออกไปจนถึงสิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ
ความจำเป็ น เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ จะสิ้ น สุ ด ในเดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๓ และจะเข้ า สู่
ปีงบประมาณใหม่ ๒๕๖๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔
อีกทั้งการกู้เงินเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามมาตรการของภาครัฐสามารถดำเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง
*********

