ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2562
เอกสารประกอบ
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
1. รัฐบาลหนุนมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ให้ประชาชน
ได้ท่องเที่ยว
กระทรวงการคลัง
2. กยศ. ให้โอกาสลดเบี้ยปรับลูกหนี้ และเพิ่มค่าครองชีพ
ให้ผู้กู้ยืม
กระทรวงพาณิชย์ - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. รัฐดันโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว
ให้ประชาชนได้บริโภคข้าวเหนียวราคาต่ำ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. ตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านการศึกษา
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงการคลัง
5. กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม รองรับการถอนเงินจากตู้
ATM ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3
มาตรการเพิ่มเติม ในเดือนกันยายน 2562
กระทรวงแรงงาน
6. นายจ้างเมินขึ้นทะเบียนประกันสังคม ระวัง! มีโทษ
เปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
มาตรการด้านความมั่นคง
7. กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน กระทรวงเกษตรและ
และสหกรณ์
พื้นที่ประสบอุทกภัย
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน กรมสรรพสามิต
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสรรพสามิต
ช่องทางการติดต่อ 0 2241 5600
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลหนุนมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ให้ประชาชนได้ท่องเที่ยว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลหนุนมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ให้ประชาชนได้ท่องเที่ยว
รั ฐ บาลเห็ น ชอบให้ ด ำเนิ น มาตรการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในประเทศ “ชิ ม ช้ อ ป ใช้ ”
ซึ่งกระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการฯ
ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยว และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มต้นในวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังนี้
ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมมาตรการ โดยระบุจังหวัดที่จะ
เดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง ต้ อ งไม่ ใ ช่ จั ง หวั ด ที่ ร ะบุ ใ นบั ต รประจำตั วประชาชน และต้ อ งลงทะเบี ย น
ก่อนเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 วัน หรือตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เลือก
ดังนี้ 1) รัฐบาลสนับสนุนวงเงินเพื่ อเป็นสิท ธิ์ในการซื้อสิน ค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
มาตรการ จำนวน 1,000 บาทต่อคน 2) กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ
หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวใน
พื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ
ร้อยละ 15 ของยอดเงินชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000
บาทต่อคน)
การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และ
เพื่ อให้ สอดคล้องกับพฤติ กรรมการใช้ จ่ายของนั กท่อ งเที่ ยว และให้การใช้ จ่ายกระจายไปยังเศรษฐกิ จ
ฐานรากมากขึ้น
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2016 4888 ต่อ 451 , 452
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. ให้โอกาสลดเบี้ยปรับลูกหนี้ และเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืม
2) ทีม่ า/หลักการ
กองทุนได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ โดย
- ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
- ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะ
ปกติ (ไม่ค้างชำระ) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี กรณีผู้ที่มีงวด
ชำระเป็นรายปี จะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ส่วนกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน จะพักชำระหนี้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยใน
ระหว่างพักชำระหนี้กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ จากข้อมูลในระบบพบว่ามีผู้กู้ยืมเข้าข่ายที่จะได้
สิทธิพักชำระหนี้ ประมาณ 335,000 ราย
ผู้ กู้ สาม ารถล งท ะ เบี ยน ขอรั บ สิ ท ธิ ต าม เงื่ อ น ไขห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ก อ งทุ น ก ำห น ด ได้ ท าง
www.studentloan.or.th/promotion ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
ปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืน จากอัตราปัจจุบัน (ร้อยละ 1218 ต่อปี) เหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของ
ผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระให้สามารถผ่อนชำระเงินคืนกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 30
กันยายน 2562 ยังคิดอัตราเบี้ยปรับเท่าเดิม
ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาท/คน โดยผู้กู้ยืมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามั ญปรั บเพิ่ มจาก 1,200 บาท เป็ น 1,800 บาท ระดับ ปวช./ปวส./ปริญ ญาตรี
ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ลูกหนี้ กยศ. และผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้สิน
4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. ให้โอกาสลดเบี้ยปรับลูกหนี้ และเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืม
กองทุ น เงิ นให้ กู้ ยื มเพื่ อ การศึ กษา (กยศ.) ออกมาตรการแก้ ไขปั ญ หาของลู ก หนี้ กยศ. โดย
1) ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว
2) ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะ
ปกติ (ไม่ ค้างชำระ) 3) พั ก ชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ ยืม ที่มี บัตรสวั สดิก ารแห่ งรัฐ เฉพาะกลุ่ มผู้ กู้ยื ม
ก่อนฟ้องคดี กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปีจะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระ
หนี้ ในวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ส่ วนกรณี ผู้ ที่ มี งวดชำระเป็ น รายเดื อ นจะพั ก ชำระหนี้ 12 เดื อ น
นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้
จากข้อมูลในระบบพบว่ามีผู้กู้ยืมเข้าข่ายที่จะได้สิทธิพักชำระหนี้ ประมาณ 335,000 ราย ผู้กู้สามารถ
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ลงทะเบี ย นขอรั บ สิ ท ธิ ต ามเงื่ อ นไขหลั ก เกณฑ์ ที่ ก องทุ น กำหนดได้ ท าง www.studentloan.or.th
/promotion ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
นอกจากนั้น กองทุนฯ ได้ปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืน
จากอั ต ราปั จ จุ บัน (ร้ อ ยละ 12-18 ต่ อ ปี ) เหลื อ อั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี มี ผลตั้ งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ลาคม
2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระให้สามารถผ่อนชำระเงินคืนกองทุน
ได้อย่างต่อเนื่อ ง ส่วนงวดที่ ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 30 กั นยายน 2562 ยังคิด อัตราเบี้ยปรับเท่ าเดิ ม
และปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาท/คน โดยผู้กู้ยืม
ระดั บมั ธยมศึ ก ษาตอนปลายสายสามั ญ ปรับเพิ่ มจาก 1,200 บาท เป็ น 1,800 บาท ระดั บ ปวช./
ปวส./ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม/หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1569 หรือ 0 2507 5530
1) หัวข้อเรื่อง รัฐดันโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว ให้ประชาชนได้บริโภคข้าวเหนียวราคาต่ำ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐดันโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว ให้ประชาชนได้บริโภคข้าวเหนียวราคาต่ำ
กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ด ำเนิ นโครงการลดภาระค่าครองชีพ ผู้บริโภคข้าวเหนียว โดยจัดส่ งข้ าว
เหนียวบรรจุถุงเบื้องต้นปริมาณ 1,000 ตัน หรือจำนวน 2.6 แสนถุง เพื่อกระจายไปยังร้านธงฟ้าราคา
ประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ รวม 59 จังหวัด จำนวน 1,493 ร้านค้า ยกเว้น
ภาคใต้ เพื่อ ช่วยบรรเทาความเดื อดร้อนแก่ ประชาชนผู้ มีรายได้น้อ ย โดยถุ งขนาด 2 กิโลกรัม (กก.)
จำหน่ายราคาถุงละ 70 บาท หรือ กิโลกรัมละ 35 บาท และถุงขนาด 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 160
บาท หรือ กิโลกรัมละ 32 บาท และจะกระจายได้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศภายใน 2 สัปดาห์นี้
การจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงราคาถูกออกมาจำหน่าย เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาข้าว
เหนียวได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ปริมาณข้าวเหนียวออกสู่ต ลาดลดลง เกษตรกรหันไปปลูกข้าว
หอมมะลิเพิ่ม ขึ้น และยั งเป็ นช่ วงปลายฤดู ท ำให้ ราคาสู งขึ้น เป็ นอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคข้าวเหนี ย ว
เดือดร้อน กรมการค้าภายในจึงจัดทำข้าวเหนียวถุงออกมาบรรเทาความเดือดร้อนและลดรายจ่ายให้ผู้มี
รายได้น้อย”
สำหรั บข้ า วเหนี ย วถุ ง ที่ จ ำหน่ ายเป็ น ข้ า วเหนี ย ว 10% มี คุ ณ ภาพมาตรฐานตามที่ ก ำหนด
ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพ โดยจะมีจำหน่ายที่ร้านธงฟ้าฯ และในห้างโมเดิร์นเทรด แต่จะจำกัด
ให้ประชาชนซื้อถุงละ 5 กิโลกรัม ไม่เกินคนละ 1 ถุง และถุง 2 กิโลกรัม ไม่เกินคนละ 3 ถุง เพื่อ
ป้องกันการกักตุน และกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง โดยการซื้อในร้านธงฟ้าฯ ไม่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ถ้าซื้อในห้างโมเดิร์นเทรดต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนซื้อ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรม/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนการศึกษา โทร. 1579
1) หัวข้อเรื่อง ตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการ “ตลาดวาดฝัน: สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุน
เสมอภาค” โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยลด
ความเหลื่ อ มล้ ำ ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ช่ วยเหลื อ นั ก เรีย นและครอบครัวที่ ย ากจนพิ เศษทั้ ง ในระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนต่ำกว่า 1,250 บาท พร้อมกับฝึกอาชีพให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ
ได้ด้วยตนเอง โดยถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดีที่สามารถนำไปขยายผลการปฏิบัติในวงกว้างได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
สำหรับโครงการเงินอุ ดหนุ นนั กเรียนยากจนพิ เศษอย่างมีเงื่อนไข จัดสรรแบ่ งเป็น 2 ส่ วน
ได้แก่ มอบให้นักเรียน ทั้งค่าเดินทาง ค่าครองชีพ และมอบให้โรงเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
อาชีพ ทัก ษะชีวิต ต่ อยอดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรีย นของกระทรวงศึก ษาธิ การ งบประมาณที่ กองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้รับ อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนของเด็กที่ต้องได้รับการ
ดูแล ซึ่งขณะนี้มี โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดวาดฝัน ฯ และเป็ นโรงเรียนต้น แบบกิจกรรม
ทั ก ษะอาชี พ แล้ว จำนวน 107 โรงเรี ย น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์เชิ ญ ชวนให้
ประชาชนทั่ วไป ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคเอกชน สามารถร่วมสมทบเงินบริจาคเพื่อช่วยเด็กที่มีฐานะ
ยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อไป สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน
ได้ที่สายด่วนการศึกษา โทร. 1579
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000
1) หัวข้อเรื่อง กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม รองรับการถอนเงินจากตู้ ATM ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
3 มาตรการเพิ่มเติม ในเดือนกันยายน 2562
2) ที่มา/หลักการ
กรมบัญ ชีกลางได้ ดำเนิน การโอนเงินเข้ากระเป๋าเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ (e-Money) ในเดือนสิง หาคม
2562 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ในส่วนของ (1) มาตรการพยุงการบริโภคสำหรับผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2) มาตรการเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ (3) มาตรการ
ช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิ ดของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ (พม.) จำนวนทั้ง สิ้ น 19 ล้ านรายการ
จำนวนเงินกว่า 9 พันล้านบาท และพบว่าในช่วงวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถอนเงินจากตู้ ATM จำนวน 9.5 ล้านครั้ง จำนวนเงินกว่า 5 พันล้านบาท (เฉลี่ย 500-600 บาทต่อครั้ง )
ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เงินในตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในบางพื้นที่ธนบัตรใบละ
100 บาท และ 500 บาท ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
สำหรับการจ่ายเงิน 3 มาตรการข้างต้นในเดือนกันยายน 2562 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน ดังนี้
มาตรการ
ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข

1. มาตรการพยุง
การบริโภคฯ
500 บาท/คน/เดือน

31 33 37 38 และ 39
ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข

32 34 35 และ 36
ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข

1 2 4 5 และ 8
2. มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุฯ 500 บาท/คน/
เดือน
3. มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ 300 บาท/คน/เดือน

วันที่เงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

ซึ่ ง กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ป ระสานกั บ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ให้ ก ำกั บ ดู แลเรื่ องการเติ มเงิน ในตู้ ATM
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท โดยเพิ่มรอบการเติมเงิน เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทราบโดยทั่วกันว่า เงินในกระเป๋า e-Money ดังกล่าว ไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย สามารถถอนวันใดก็ได้ หรือใช้
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่รับชำระเงิน
ผ่านเครื่ องรับ ชำระเงินอิ เล็ กทรอนิ กส์ (EDC) และ Mobile Application ถุ งเงินประชารัฐ หรื อร้ านค้ าทั่ วไป
ที่รับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC แบบพร้อมการ์ด (Prompt Card) หรือสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็ น
เงินออมในบัตรได้

-24) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
ตู้ ATM มีการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท เป็นกรณีพิเศษ ทำให้มีธนบัตรเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนได้ รั บ ความสะดวกในการกดเงิ น สดจากตู้ ATM มากขึ้ น สามารถนำเงิน สดไปใช้ จ่ า ย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันที
6) ข้อความสำหรับใช้ประขาสัมพันธ์

เรื่อง กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม รองรับการถอนเงินจากตู้ ATM
ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3 มาตรการเพิ่มเติม ในเดือนกันยายน 2562
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในเดือนสิงหาคม
2562 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ในส่วนของ (1) มาตรการพยุงการบริโภคสำหรับ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2) มาตรการเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ และ
(3) มาตรการช่ วยเหลื อ การเลี้ ย งดู บุตรแก่ ผู้มีบัต รสวั สดิ ก ารแห่ งรัฐ ที่ ได้ รับสิ ท ธิ ภ ายใต้ โครงการเงิ น
อุดหนุนเพื่ อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ดของกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
จำนวนทั้ ง สิ้ น 19 ล้ านรายการ จำนวนเงิน กว่า 9 พั น ล้ า นบาท และพบว่ าในช่ วงวั น ที่ 21 – 25
สิงหาคม 2562 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงินจากตู้ ATM จำนวน 9.5 ล้านครั้ง จำนวนเงินกว่า
5 พันล้านบาท (เฉลี่ย 500-600 บาทต่อครั้ง) ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เงินในตู้ ATM
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในบางพื้นที่ธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ซึ่งกรมบั ญ ชีก ลางได้ ประสานกับธนาคารกรุงไทย ให้ กำกับดูแลเรื่องการเติ มเงิน ในตู้ ATM
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท โดยเพิ่มรอบการเติมเงิน เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบโดยทั่วกันว่า เงินในกระเป๋า e-Money
ดังกล่าว ยังสามารถถอนได้และไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย หรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไปที่รับชำระเงินผ่าน
เครื่อ ง EDC แบบพร้ อมการ์ด (Prompt Card) หรือ สะสมไว้ใช้จ่ ายเมื่ อจำเป็ น สะสมไว้เป็ นเงินออม
ในบัตรได้
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม/หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506 และเว็บไซต์ www.sso.go.th
1) หัวข้อเรื่อง นายจ้างเมินขึ้นทะเบียนประกันสังคม ระวัง! มีโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง นายจ้างเมินขึ้นทะเบียนประกันสังคม ระวัง! มีโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
สำนั ก งานประกั น สั ง คมได้ ด ำเนิ น การกั บ นายจ้ างที่ ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ขึ้ น ทะเบี ย นและแจ้ งสิ้ น สุ ด
ความเป็นผู้ประกันตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกฎหมายได้กำหนดให้
นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผุ้ประกันตน
(สปส. 1-03) โดยนายจ้างที่มีสำนักงานใหญตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำหรับนายจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่น
แบบขึ้นทะเบีย นได้ ที่ สำนั กงานประกั นสังคมจั งหวัด/สาขาที่ สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยนายจ้าง
มีห น้ าที่ ขึ้น ทะเบี ยนลูก จ้างภายใน 30 วัน กรณี ที่ มีลูกจ้ างลาออกจากงาน ให้ น ายจ้างยื่ นแบบแจ้ ง
การสิ้ น สุ ด ความเป็ น ผู้ ป ระกั น ตน (สปส. 6-09) พร้ อ มระบุ ส าเหตุ ก ารออกจากงาน หรื อ กรณี ที่
ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ให้น ายจ้างยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
(สปส.6-10) ภายในวัน ที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ นายจ้าง
สามารถทำธุ รกรรมงานทะเบี ย นผู้ประกั น ตนได้ ที่ เว็ บไซต์ www.sso.go.th ตามเงื่อนไขที่ สำนั ก งาน
ประกันสังคมกำหนด
สำนั ก งานประกั น สั ง คมจะดำเนิ น การออกหนั ง สื อ เชิ ญ พบหากพบว่ า นายจ้ า งมี เจตนา
ให้ดำเนินการปรับหรือเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้
นายจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด
24 ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
กรม/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2281 5955
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย
หลังจากที่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร โดยในส่วนของพื้นที่การเกษตรกรมชลประทานได้ดำเนินการเร่งสูบน้ำออกจาก
พื้นที่น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 19
จังหวัด โดยคาดว่าภาวะน้ำท่วมจะดีขึ้นในเร็ววันนี้
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมเข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรทันทีหลังน้ำลด โดย
มอบหมายให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมผลิตชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือ
เกษตรกรหลังน้ำลดทันทีหลังน้ำลด สารชีวภัณฑ์จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากโรคพืชที่มากับน้ำได้
ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ หากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
เขตพื้ น ที่ ภั ย พิ บัติ พี่ น้ อ งเกษตรกรจะต้อ งยื่น แบบความจำนงขอรั บการช่วยเหลื อ (กษ.01) เพื่ อ
พิ จารณาให้ ความช่ วยเหลื อ ตามขั้น ตอน โดยเกษตรกรต้ อ งขึ้น ทะเบี ย นเกษตรกรกั บกรมส่งเสริ ม
การเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ในส่วนของการจ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย
รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148
บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท
อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรโดยเร็วที่สุด
เนื่องจากหากน้ำท่วมขังไม่นานอาจไม่ส่งผลกระทบต่อพืชผล แต่หากกรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจ
แล้วพบว่าพืชผลของเกษตรกรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสียหาย นอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป รวมถึงประสานกับกระทรวง
พาณิชย์หาตลาดจำหน่ายผลผลิตให้ ตามนโยบายการตลาดนำการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
เกษตรกรว่าขายผลผลิตได้แน่นอน และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
*********

