ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562
ลำดับ
1.
2.
3.

เรื่อง
การจัดท้าน้าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รับมือภัยแล้งด้วยมือเรา
แล้งนี...ไม่แล้งน้า

4.

วิธีป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละออง/หมอกควัน

5.

“รัก เลียง รับผิดชอบ” พาสุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!
รัฐจับมือเอกชน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุชื่นใจ รัฐมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพส้าหรับผู้
ที่มีรายได้น้อย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน

6.
7.
8.
9.
10.

กองทุนการออมแห่งชาติชวนสมาชิกส่งเงินออมสะสม
รับโชค 4 ต่อ ที่เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ
ชมฟรีทั่วประเทศ ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง รามเกียรติ์
ตอน "รามาวตาร”

หน่วยงำน
เอกสำรประกอบ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข - อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ
- VTR 2 คลิป
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม อินโฟกราฟฟิค
และความมั่นคงของมนุษย์
1 ฉบับ
กองอ้านวยการรักษาความ อินโฟกราฟฟิค
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
1 ฉบับ
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ
กระทรวงวัฒนธรรม
อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดน้าข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก้าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อ มูล ข่ าวสารเพื่อ สร้างการรั บรู้สู่ ชุม ชน ได้ที่ เว็บไซต์ กองสารนิ เ ทศ
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th หัวข้อ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
และช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้”

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) หัวข้อเรื่อง การจัดท้าน้าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง การจัดท้าน้าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็น หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท้าน้าอภิเษกในการ
พระราชพิธี บรมราชาภิ เษก โดยแหล่ ง น้ า ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ส้ า หรั บ ใช้ ใ นพิ ธี บรมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช 2562
ประกอบด้วย แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ จ้านวน 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 น้าสรงมุรธาภิเษก จ้านวน 9 แหล่งน้า ประกอบด้วย
(1) สระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระของ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย สระแก้ว สระคา สระยมนา
สระเกษ ต้าบลสระแก้ว อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี
(2) น้าจากแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ 5 สาย เรียกว่า เบญจสุทธคงคา ประกอบด้วย (1) แม่น้า
บางปะกง (ตักที่บึงพระอาจารย์).ต้าบลพระอาจารย์ อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (2) แม่น้าป่าสัก (ตักที่
บริเวณบ้านท่าราบ) ต้าบลต้นตาล อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (3) แม่น้าเจ้าพระยา (ตักที่บริเวณปากคลอง
บางแก้ว) ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (4) แม่น้าราชบุรี (ตักที่บริเวณสามแยกคลอง
หน้าวัดดาวดึงษ์) ต้าบลบางช้าง อ้าเภออัมพวา จัง หวัดสมุทรสงคราม และ (5) แม่น้าเพชรบุรี (ตักที่ท่าน้า
วัดท่าไชยศิริ) ต้าบลสมอพลือ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ส่วนที่ 2 น้าอภิเษกจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ จ้านวน 108 แห่ง ดังนี
(1) แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด 76 จังหวัด มีจ้านวนทังสิน 107 แห่ง ได้แก่
1) จังหวัดที่มีแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ จ้านวน 1 แห่ง มีจ้านวน 60 จังหวัด
2) จังหวัดที่มีแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ จ้านวน 2 แห่ง มีจ้านวน 7 จังหวัด
3) จังหวัดที่มีแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ จ้านวน 3 แห่ง มีจ้านวน 5 จังหวัด
4) จังหวัดที่มีแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ จ้านวน 4 แห่ง มีจ้านวน 3 จังหวัด
5) จังหวัดที่มีแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ จ้านวน 6 แห่ง มีจ้านวน 1 จังหวัด
(2) หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร จ้านวน 1 แหล่งน้า
กระทรวงมหาดไทยได้จั ดท้ า คนโทน้า อภิ เษกส้ าหรั บให้ จัง หวั ด ทุ กจัง หวัด และกรุง เทพมหานคร
และส้านักพระราชวังเพื่อบรรจุน้าอภิเษก โดยจัดท้าเป็นเซรามิกค์ พร้อมฝาปิดลวดลายกระจังเป็นลายน้ าทอง
เคลือบสีขาวทังใบ มีตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ด้านหน้า) และภาพเครื่องหมายราชการจังหวัด
(ด้านหลัง) พร้อมกล่องผ้าไหมส้าหรับบรรจุคนโท รวมจ้านวนทังสิน 116 ใบ แยกเป็น (1) ส้าหรับใช้บรรจุน้า
จากสระศั กดิ์ สิ ทธิ์ 4 สระของ จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี และน้ า จากแม่ น้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 5 สาย รวมจ้ า นวน 9 ใบ
(2) ส้าหรับใช้บรรจุน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด จ้านวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 ใบ รวมจ้านวน 76 ใบ
(3) ส้าหรับกรุงเทพมหานครใช้บรรจุน้าศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง จ้านวน 1 ใบ และ
(4) ส้าหรับส้านักพระราชวัง จ้านวน 30 ใบ พร้อมทัง ได้จัดท้าขันน้าสาครและที่ตักน้า ส้าหรับใช้ในพิธีพลีกรรม
ตักน้าเรียบร้อยแล้ว
ส้าหรับก้าหนดการของการจัดท้าน้าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีดังนี
1. พิธีพลีกรรมตักน้ำ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 : ฤกษ์เวลา 11.52 - 12.38 น.
2. พิธีทำน้ำอภิเษก วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 : ฤกษ์เวลา 17.10 - 22.00 น.
3. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 :. เวลา 10.00 – 12.00 น.
4. กำรเชิญคนโทน้ำอภิเษกมำเก็บรักษำไว้ที่กระทรวงมหำดไทย วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญคนโทน้าอภิเษกของจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

-25. ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
• เวลา 07.00 น. ริวขบวนเชิญน้าอภิเษกของจังหวัดและกรุงเทพมหานครจากกระทรวงมหาดไทยไป
ยังพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
• เวลา 17.19 น. พิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทั ศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จ
พระสั ง ฆราช (สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ) เป็ น ประธานฝ่ า ยสงฆ์ และ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ริวขบวนเชิญคนโทน้าอภิเษกของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จาก
วัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อชีแจงท้าความเข้าใจเกี่ยวกับขันตอน
พิธีการในพิธีพลีกรรมตักน้า พิธีท้าน้าอภิเษก พิธีเวียนเทีย นสมโภชน้าอภิเษก การเชิญคนโทน้าอภิเษกมาเก็บ
รักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และการเชิญคนโทน้าอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปวัดสุทัศนเทพวรารามและ
จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.รวมทังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของ
แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม และปรับปรุงคุณภาพน้าในแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ให้มีความใส
สะอาด ซักซ้อมพิธีการต่าง ๆ และพร้อมที่จะด้าเนินการจัดท้าน้าอภิเษกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี ต่อไป
********************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) หัวข้อเรื่อง รับมือภัยแล้งด้วยมือเรา
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รับมือภัยแล้งด้วยมือเรา
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรัก "ปีนีสถานการณ์น้าในเขื่อนหลัก มีปริม าณน้ าน้อยกว่า ปี ที่ผ่ า นมา
แล้วฝนที่ตกลงมาก็ ดู แ ล้วมี แนวโน้ม น้ อยกว่า ปกติ เมื่อเป็นแบบนี อาจท้าให้ห ลายพืนที่ ต้ องเจอกั บ ภาวะ
“เสี่ยง” ที่จะขาดแคลนน้า"
วันนี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงมี ข้อควรปฏิบัติเพื่อพวกเรา
จะได้รับมือกับภัยแล้ง เพื่อให้กระทบกับชีวิตเราให้น้อยที่สุด มีอะไรบ้าง ลองฟันกันดู
1. ข้อควรปฏิบัติสำหรับพี่น้องประชำชนผู้ใช้น้ำตำมอำคำรบ้ำนเรือน
- หาซือถังน้าหรือแท้งค์น้า หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน เพื่อส้ารองน้าไว้ใช้
- หาถังรองใส่น้า ปิดก๊อกน้าให้สนิททุกครัง และใช้น้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- น้าน้าที่เหลือใช้แล้วไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อ เช่น รดน้าต้นไม้
- ติดจุกกรองอากาศที่ก๊อกน้า ฝักบัว หรือชักโครก เพื่อใช้น้าน้อยลง ช่วยประหยัดอีกทาง
- หมั่นตรวจรอยรั่วซึมที่ท่อน้าเพื่อซ่อมแซม
2. ข้อควรปฏิบัติสำหรับพี่น้องเกษตรกร
- ตามข่าวเรื่องปริมาณน้าและแผนการใช้น้าจากทางราชการ
- ไม่ท้านาปรังในช่วงฤดูแล้ง
- ปลูกพืชอายุสันที่ใช้น้าน้อย พวกแตงโม เมล่อน ถั่วต่าง ๆ
- น้าพวกเศษหญ้าวัชพืชมาคลุมโคนต้นไม้ และท้าระบบน้าหยดในแปลงเกษตร เพื่อใช้น้าน้อยลง
- ขุดบ่อน้า ท้าที่เก็บน้าในพืนที่การเกษตร
3. ข้อควรปฏิบัติสำหรับภำคอุตสำหกรรม
- จัดหาแหล่งน้าส้ารองและกักเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อวางแผนการผลิตสอดคล้องปริมาณน้า
- ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้าให้พร้อมใช้งาน ทังท่อส่ง ระบบกระจายน้า และระบบบ้าบัดน้าเสีย
- เลือกใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนน้ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดน้า
อย่าลืม “ใช้น้าอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีน้าอุปโภค บริโภค พอตลอดช่วงฤดูแล้งนี ” และ
หากประสบปัญหาภัยแล้งในพืนที่แจ้งก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือโทรสายด่วน ปภ. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
***********************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส้านักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่องทำงกำรติดต่อ
E-mail : prmnre.pr@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2278 8642 / 0 2265 6268 โทรสาร 0 2278 8670
1) หัวข้อเรื่อง แล้งนี...ไม่แล้งน้า
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้า แห่ง ชาติ ได้สั่ง การให้ทุกหน่ว ยงาน
เตรียมพร้อมรับมือฤดูแล้งที่จะทวีความรุนแรงเทียบเท่ากับปี 2557 และมีพืนที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วน ทังนี ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ได้คาดการณ์ว่า
จะมี พื นที่ เ สี่ ย งภั ย แล้ ง ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวัง 7 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ นครสวรรค์ ชั ย ภู มิ นครราชสี ม า เลย
กาญจนบุรี และราชบุรี ประกอบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้า สู่
ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ โดยจะร้อนเรื่อยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ท้าให้ตระหนักได้ว่าประเทศไทยก้า ลัง
จะต้องประสบกับภาวะการเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้า
3) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินงำน/ กำรแก้ไขปัญหำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้า และกรมทรัพยากรน้า บาดาล
ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะภัยแล้งที่ก้าลังจะเกิดขึน โดยมีการขุดลอก อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้า
ให้เป็นแหล่ง น้าต้นทุนท้าให้ประชาชนมีน้าใช้เพียงพอ ตรวจสอบสภาพบ่อน้าบาดาล เครื่องสูบน้า ระบบ
ประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้าให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง จัดเตรียมรถบรรทุก
จ้านวน 32 คัน รถบรรทุกน้าจ้านวน 31 คัน เครื่องสูบน้าจ้านวน 311 เครื่อง พร้อมมีชุดประปาสนามและระบบ
ผลิตน้าดื่ม จัดเตรียมจุดจ่ายน้าถาวร 132 จุด เพื่อให้บริการน้าสะอาดแก่ประชาชนในพื นที่ขาดแคลน เร่งรัด
การเจาะบ่อน้าบาดาลในพืนที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 เป้าหมายรวม
737 แห่ง จัดหน่วยนาคราชลงพืนที่ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามตรวจสอบและให้ค้าแนะน้าแก่ประชาชนในการ
ซ่อมบ้ารุง และดูแลรักษาบ่อน้าบาดาลและระบบประปาบาดาลให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ง าน รวมทัง น้ารถ
ปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาลผลิตน้าดื่มสะอาดเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนในพืนที่ขาดแคลนน้าบริโภค
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
ตังแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้า ด้าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้าไปแล้ว
17,827 แห่ง ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 684,705 ครัวเรือน ในพืนที่เกษตร 1,907,808 ไร่ และ
ด้าเนินโครงการระบบกระจายน้า จ้านวน 751 แห่ง ท้าให้ประชาชน 57,547 ครัวเรือน ในพืนที่ 188,064 ไร่
ได้ รั บ ประโยชน์ ส้ าหรั บการช่ วยเหลื อและบรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนน้ าอุ ปโภคบริ โภค และน้ าบาดาล
เพื่ อการเกษตรให้ แก่ ประชาชนผ่ านโครงการต่ างๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรั พยากรน้ าบาดาล
มีเป้าหมายการด้าเนินการรวมกว่า 1,894 แห่ง ซึ่งหากด้าเนินการแล้วเสร็จทังหมดจะสามารถให้บริการประชาชน
ได้กว่า 129,097 ครัวเรือน มีพืนที่ได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 41,760 ไร่ และปริมาณน้าที่สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้กว่า 44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งขณะนีด้าเนินการแล้วเสร็จกว่า 1,167 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
61.62

-25) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ประชาชนในพืนที่เสี่ยง หรือพืนที่ขาดแคลนน้าทั่วประเทศ มี น้าสะอาด
เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน และน้าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และมีแหล่งกักเก็บน้าในช่วง
ฤดูน้าหลาก รวมทังแหล่งน้านันจะได้ท้าหน้าที่กักเก็บน้า ชะลอการล้นเอ่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง
ได้รับค้าแนะน้าเกี่ยวกับข้อมูลด้านน้า การดูแลรักษาแหล่งน้า การซ่อมบ้ารุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ บ่อน้าบาดาล
และระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ทังนี ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ หรือต้องการข้อมูลด้านน้าสามารถติดต่อได้ที่
น้าบาดาลโทร. 0 2666 7099 และข้อมูลด้านน้า โทร 1310 กด 5
6) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง “แล้งนี...ไม่แล้งน้า”
พี่น้องประชาชนทุกท่าน ในปีนี หน้า แล้ง อาจจะทวีความรุนแรงเทียบเท่ากับปี 2557 ซึ่งจะมีพืนที่
เสี่ยงภัยแล้งที่ต้องเฝ้าระวัง 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย กาญจนบุรี และ
ราชบุรี และสภาพอากาศในประเทศเราก็จะร้อนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อาจท้าให้พวกเราต้องประสบกับ
ความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้า และกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ได้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่ก้าลังจะเกิดขึน ด้วยการ
- ขุดลอก อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้าให้เป็นแหล่งน้าต้นทุน
- ตรวจสอบสภาพบ่อน้าบาดาล เครื่องสูบน้า ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุง คุณภาพน้ า
ให้พร้อมใช้งาน
- จัดเตรียมรถบรรทุก 32 คัน รถบรรทุกน้า 31 คัน เครื่องสูบน้า 311 เครื่อง ชุดประปาสนามและ
ระบบผลิตน้าดื่ม จุดจ่ายน้าถาวร 132 จุด บริการน้าสะอาดแก่ประชาชนในพืนที่ขาดแคลน
- เร่งรัดการเจาะบ่อน้าบาดาลในพืนที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562
- จัดหน่วยนาคราชลงพืนแนะน้าการซ่อมบ้ารุงและดูแลรักษาบ่อน้าบาดาล และระบบประปาบาดาล
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และจัดรถปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาล ผลิตน้าดื่มสะอาดเข้าไปให้บริการในพืนที่ขาดแคลนน้าบริโภค
ทังนี พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่
- น้าบาดาล โทร. 0 2666 7099
- ข้อมูลด้านน้า โทร 1310 กด 5
***********************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส้านักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน : เพชรพราว ลาภไพศาล ต้าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช้านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและ
สื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
1) หัวข้อเรื่อง วิธีป้องกันสุขภาพ จากฝุ่นละออง/หมอกควัน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง วิธีป้องกันสุขภาพ จากฝุ่นละออง/หมอกควัน
กระทรวงสาธารณสุข แนะน้าประชาชนร่วมป้องกันสุขภาพ จากปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน ดังนี
วิธีกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยที่ถูกต้อง
1. ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมหน้าอนามัย
2. ใส่หน้ากากอนามัยโดยให้สีเข้มอยู่ด้านนอก
3. กดขอบลวดด้านบนให้พอดีกับสันจมูก
4. ดึงขอบด้านล่างให้คลุมปลายคาง
และเน้นย้าหน้ากากอนามัยที่ท้าด้วยกระดาษใช้ได้ครังเดียว ทิงในถังที่มีฝาปิดและไม่น้ากลับมาใช้ใหม่ กรณี
เป็นชนิดผ้า ต้องซักให้สะอาดทุกครังก่อนน้ามาใช้ใหม่
กำรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำกฝุ่นควัน
1. อยู่ภายในอาคารบ้านเรือน หากไม่จ้าเป็นอย่าออกนอกบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
2. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
3. หากต้องออกนอกบ้าน ให้ใช้ผ้าชุบน้าบิดพอหมาดๆปิดจมูก หรือใส่หน้ากากกรองฝุ่น
4. หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมกลางแจ้งและใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้าน
5. ดื่มน้าสะอาด 6-8แก้วต่อวัน
6. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หญิงตังครรภ์ และเด็กเล็ก ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สังเกตอาการ หากมีอาการไอ จาม
ผิดปกติ น้ามูกไหล หายใจล้าบากให้รีบไปพบแพทย์
7. ไม่เผาขยะ หรือพืนที่การเกษตร
8. ลดการใช้รถยนต์ หรือใช้เท่าที่จ้าเป็น เพื่อลดมลพิษจากท่อไอเสีย
หำกประชำชนมีข้อสงสัยสอบถำมได้ที่สำยด่วนกรมควบคุมโรค 1422
***********************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม กรมปศุสัตว์/กรมชลประทาน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองเกษตรสารนิเทศ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 0 2281 0859 โทรสาร 0 2282 2871 และ www.moac.go.th
1) หัวข้อเรื่อง “รัก เลียง รับผิดชอบ” พาสุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมสำคัญของเรื่อง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุ สัต ว์ จัดโครงการความร่วมมือ การรณรงค์ ป้องกั น โรค
พิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ป ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่
1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน และมีการคิกออฟรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดท้าหมัน และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทังสิน ทังนี ประชาชนสามารถขอรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางเจ้าหน้าที่
ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน
3) กำรดำเนินกำร / ผลกำรดำเนินงำน
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับทุกภาคส่วนในการด้าเนินงาน มีเป้าหมายภายในปี 2563 ต้องไม่พบโรค
ทังในคนและในสัตว์ ซึ่งวางแนวทางเรื่องการกระจายวัคซีนลงไปในพืนที่อย่างทั่วถึงเป็นหลัก โดยบูรณาการ
บริ ห ารจั ด การวั ค ซี น ร่ ว มกั น ระหว่ า งส้ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุ สั ต ว์ กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน และในปีนีมีการน้าเข้าวัคซีนจ้านวน 14.9 ล้านโด๊ส ซึ่ง เพียงพอต่อ
ความต้ อ งการและกระจายทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื นที่ นอกจากนี ได้ ท้ า การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต วั ค ซี น
ภายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดแคลน สร้ างความมั่นคงด้านวัคซีน โดยได้เริ่มตังศูนย์ผลิตวัคซีน
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัง หวัดนครราชสีมา เริ่มด้าเนินงานแล้วเป็นเวลา 1 ปี
จากแผนการด้าเนินงาน 3 ปี คาดว่าไม่เกินปี 2564 จะมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตภายในประเทศ
กระจายสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและมีราคาถูกกว่าการน้าเข้าจากต่างประเทศ ส่วนคุณภาพของวัคซีนนัน มีการ
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในภาคสนาม ภายหลังการฉีดวัคซีนโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่า วัคซีนมีคุณภาพสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ ส้าหรั บ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรร มและการ
จัดสวัสดิภาพสัต ว์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ในส่วนที่เกี่ยวกับค่ าธรรมเนี ยมการขึนทะเบียนสัตว์ เ ลียง ขณะนี
อยู่ระหว่างพิจารณาค่าธรรมเนียมการขึนทะเบียนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
ในปีนีมีการน้าเข้าวัคซีนจ้านวน 14.9 ล้านโด๊ส ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ กระจายทั่วถึงทุกพืนที่
และมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดแคลน สร้างความ
มั่นคงด้านวัคซีน
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ประชาชนสามารถน้าสัตว์เลียงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและท้าหมันฟรีที่ส้านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน

-26) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รัก เลียง รับผิดชอบ” พาสุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!
ขอเชิญชวนประชาชนน้าสัตว์เลียงไปขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและท้าหมันฟรี ผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน และ
ขอความร่วมมือประชาชนผู้เลียงสัต ว์ให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัข-แมว มีอาการน่าสงสัย ป่วยหรือตายด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพืนที่ อาสาปศุสัตว์ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต้ าบล
ในพืนที่ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 06 3225 6888 หรือผ่านแอพพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิด
โรคระบาด” เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ เลี ยงสั ตว์ไ ด้ ทัน ท่วงที หากท่านให้ความร่วมมือและปฏิ บั ติ
ตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคอย่างเคร่งครัด สัตว์เลียงของท่าน
จะปลอดจากโรคพิษสุนั ขบ้า และขอให้ ตระหนัก ว่า “รัก-เลียง-รับผิดชอบ” โดยพาสุนัข-แมว ไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคทุกปี
**************************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน โทร. 02-247-9423
หัวข้อเรื่อง รัฐจับมือเอกชน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ
1) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รัฐจับมือเอกชน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน ซึ่งจากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปี 2560 พบว่า ประเทศไทย
มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึนไป) จ้านวน 11.35 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชากรทังชาติ โดยส่วนใหญ่
พบว่าประกอบอาชีพเกษตรและประมง ร้อยละ 56.5 พนักงานบริการและจ้าหน่ายสินค้า ร้อยละ 19.6 ช่างฝีมือ
และผู้ปฏิบัติงานที่เ กี่ยวข้อง ร้อยละ 8.6 ประกอบอาชีพอื่นๆร้อยละ 7.20 ได้รับค่าจ้างหรือ เงิน เดื อนเฉลี่ ย
ประมาณ 11,600 บาท/เดือน
รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุทังในด้าน
การจ้างงานผู้สูงอายุ โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้สูงอายุ และมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้สูงอายุ
และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ้าเหน็จบ้านาญแห่งชาติ รวมทัง ส่งเสริมการจ้างงานให้กับ
ผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถภาพของร่างกาย
ขณะที่การด้าเนินงานของกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของผู้สูงอายุในสังคมไทยเช่นกัน
จึงได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานท้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี โดยได้
ร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายสังคม ตังเป้าหมายให้ในปี 2562 เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ
จ้านวน 100,000 คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุในระบบ จ้านวน 20,000 คน ซึ่งประกอบด้วย ลูกจ้างเอกชน จ้านวน
15,000 คน ลูกจ้างภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 5,000 คน และผู้สูงอายุนอกระบบ จ้านวน 80,000 คน ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จ้านวน 70,000 คน ส่งเสริมการรับงานไปท้าที่บ้าน จ้านวน 10,000 คน และ
มีก้าหนดที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 นี เพื่อขับเคลื่อน
การจ้างงานให้กับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
โดยส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงานก้าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงส้าหรับผู้สูงอายุ กรมการจัดหางาน
ส่ง เสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ และเป็น
ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพของผู้สูงอายุ
เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความรู้ด้านสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
เกษียณ เสริมสร้างความรู้แก่แรงงานผู้สูงอายุ ส้านักงานประกันสังคมปรับระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับการ
จ้างงานผู้สูงอายุ
ด้านชั่วโมงการท้างานและอัตราค่าจ้าง คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาก้าหนดอัตรา
ค่าจ้างที่เหมาะสมส้าหรั บการจ้ างงานผู้ สูงอายุ โดยเห็นชอบให้ผู้สูง อายุไ ด้รั บ อัตราค่า จ้างรายชั่วโมงเดีย วกั น
ทั่วประเทศไม่ต่้ากว่า 45 บาทต่อชั่วโมง ท้างานไม่ควรเงิน 7 ชั่วโมง/วัน และไม่เกิน 6 วัน/สัปดาห์ โดยงาน
ที่สามารถท้าได้คือ งานประเภทเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ หรืองานซึ่งไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างผู้สูงอายุ

-2อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุเข้าท้างานมากขึน รัฐบาลยังได้ออกมาตรการ
จูง ใจซึ่ง ก้าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธิน้ารายจ่ายที่ไ ด้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูง อายุ
มายกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ในการจ้างผู้สูงอายุเข้าท้างานในสถานประกอบการของตน
โดยผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปี ขึนไป มีสัญชาติไทย เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว
หรือเป็นผู้สูงอายุที่ได้ขึนทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน และต้องไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าว หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่ วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
และรายจ่ายที่จะได้ยกเว้นภาษี ต้องเกิดจากรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างผู้สูงอายุไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท
ขณะเดี ย วกั น กรมการจั ด หางาน ก็ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม การมี ง านท้ า ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นสถานประกอบการ
โดยในช่วงที่ผ่านมา (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) สามารถบรรจุงานได้ 1,156 คน บรรจุงานในต้าแหน่ง
แรงงานด้านการผลิตต่างๆ มากที่สุด รองลงมาคือ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการสอน และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนียังได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับงานไปท้าที่บ้านด้วย
เนื่องจากเป็นงานที่ท้าไม่เต็มเวลา สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการท้างานได้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งหาก
ผู้ สู ง อายุ ค นใดสนใจท้ า งานสามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ส้ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ส้ า นั ก งานจั ด หางาน
กรุง เทพมหานครพืนที่ 1 – 10 หรือที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) อาคาร 3 ชัน
ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
กรมการจัดหางาน
***********************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 0 2642 4336 , โทรสาร 0 2652 4307 และ www.dop.go.th
1) หัวข้อเรื่อง ผู้สูงอายุชื่นใจ รัฐมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพส้าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตังแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีประชากรอายุ 60ปี ขึนไป
16.5% จ้ า นวน 11 ล้ า นคน คาดว่ า ปี 2564 จะมี จ้ า นวน 20% ของประชากรทั งประเทศ รั ฐ บาล
ให้ความส้าคัญกับผู้สูงอายุในทุก ด้าน และเล็ง เห็นถึง ภาวะยากล้าบากของผู้สูง อายุ ที่มีรายได้น้อย จึง ได้มี
มาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้ อย ให้ได้รับสวัสดิการที่จ้าเป็นโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้กระทรวงการคลัง ด้าเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวัส ดิ ก ารแห่ ง รัฐ เป็ น ล้ า ดั บ แรก เพื่ อ ให้ มี ร ายได้ ใ นการด้ า รงชี พเพิ่ มขึ น และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน โดยเริ่มโครงการตังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา โดยก้าหนดแหล่งที่มาของเงิน
มาจาก ๒ แหล่ง คือ ๑) เงินบ้ารุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ๒) เงิน
บริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุและเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป โดยมอบหมายให้ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมขับเคลื่อนการด้าเนินมาตรการดัง กล่ าว
ร่วมกับส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
๓) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินงำน /กำรแก้ไขปัญหำ
ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทฺธิจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ
จึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้ อย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์
รายได้ ดังนี ๑) ผู้มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี : ได้รับเงินเพิ่ม ๑๐๐ บาท/เดือน ๒) รายได้ตังแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ได้รับเงินเพิ่ม ๕๐ บาท/เดือน กรมบัญชีกลางจะน้าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทุกวันที่ 15 ของเดือน ผู้สูงอายุ สามารถน้าบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐไปกดเงินสดได้ที่ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM)
ธนาคารกรุง ไทยทุกสาขา และซือสินค้าที่ ร้านธงฟ้า ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” (สามารถเก็บสะสมเงิ นไว้
ในบัตรได้) ทังนี ที่ผ่านมากรมกิจการผู้สูงอายุได้ท้าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ และ
จัดงานคาราวานประชาสัมพันธ์การด้าเนินมาตรการการจ่ายเงินช่วยเหลื่อเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 5 จังหวัด ได้แก่ ๑.กรุงเทพมหานคร
๒.จั ง หวั ดระยอง ๓.จั งหวั ดนครราชสี ม า ๔.จั ง หวั ด ตรั ง ๕.จั ง หวั ดเชี ยงใหม่ และท้ าการประชาสั ม พั น ธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้รับเงินบ้ารุงกองทุนฯ จ้านวน ๓,๖๓๐,๒๐๑,๗๐๙.๐๓ บาท เงินบริจาค
เบียยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จ้านวนเงิน ๓,๑๕๒,๓๐๐ บาท (ผู้สูงอายุที่บริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุเข้า
กองทุนผู้สูงอายุ จ้านวน ๘๘๒ ราย) และเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป จ้านวน ๒๒๙,๔๔๖.๓๗ บาท รวมทังสิน
เป็นเงิน ๓,๖๓๓,๕๘๓,๔๕๕.๔๐ บาท มีจ้านวนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือดัง กล่าว จ้านวน
๔,๕๐๙,๖๖๖ ราย คิดเป็นเงินจ้านวน ๑,๖๘๙,๙๓๐.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2562)
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข จากการด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

-26) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ผู้สูงอายุชื่นใจ รัฐมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพส้าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
ประเทศไทยได้ เ ริ่ ม เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Aging society) ตั งแต่ ปี 2548 โดยในปั จ จุ บั น มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึนไป ร้อยละ 16.5 หรือประมาณ 11 ล้านคน คาดว่าปี 2564 จะมีจ้านวนเพิ่มขึน
เป็นร้อยละ 20 ของประชากรทังประเทศ
รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับผู้สูงอายุในทุกด้าน และเล็งเห็นถึงภาวะยากล้าบากของผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย จึงได้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการที่จ้าเป็น โดยด้าเนิน
มาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็ น ล้ า ดั บ แรก เพื่ อ ให้ มี ร ายได้ ในการด้ า รงชี พ เพิ่ มขึ น และมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ น เริ่ ม โครงการตังแต่วันที่
1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา โดยก้าหนดแหล่งที่มาของเงิน มาจาก ๒ แหล่ง คือ ๑) เงินบ้ารุงกองทุนผู้สูงอายุ
จากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ๒) เงินบริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุและ
เงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป
ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์
รายได้ ดังนี
๑) ผู้มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี : ได้รับเงินเพิ่ม ๑๐๐ บาท/เดือน
๒) รายได้ตังแต่ ๓๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี : ได้รับเงินเพิ่ม ๕๐ บาท/เดือน
รัฐจะน้าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ผู้สูงอายุสามารถน้าบัตรสวัสดิการ
แห่ง รัฐไปกดเงินสดได้ที่ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารกรุง ไทยทุกสาขา และซือสินค้าที่ ร้านธงฟ้า ผ่าน
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” (สามารถเก็บสะสมเงินไว้ในบัตรได้)
ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้รับเงินบ้ารุงกองทุนฯ จ้านวน ๓,๖๓๐,๒๐๑,๗๐๙.๐๓ บาท เงินบริจาค
เบียยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จ้านวนเงิน ๓,๑๕๒,๓๐๐ บาท (ผู้สูงอายุที่บริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุเข้า
กองทุนผู้สูงอายุ จ้านวน ๘๘๒ ราย) และเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป จ้านวน ๒๒๙,๔๔๖.๓๗ บาท รวมทังสิน
เป็นเงิน ๓,๖๓๓,๕๘๓,๔๕๕.๔๐ บาท มีจ้านวนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือดัง กล่าว จ้านวน
๔,๕๐๙,๖๖๖ ราย คิดเป็นเงินจ้านวน ๑,๖๘๙,๙๓๐.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2562)
การให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข จากการด้าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล
****************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 0 2642 4336 , โทรสาร 0 2652 4307 และ www.dop.go.th
1) หัวข้อเรื่อง ผู้สูงอายุชื่นใจ รัฐมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพส้าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตังแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีประชากรอายุ 60ปี ขึนไป
16.5% จ้ า นวน 11 ล้ า นคน คาดว่ า ปี 2564 จะมี จ้ า นวน 20% ของประชากรทั งประเทศ รั ฐ บาล
ให้ความส้าคัญกับผู้สูงอายุในทุก ด้าน และเล็ง เห็นถึง ภาวะยากล้าบากของผู้สูง อายุ ที่มีรายได้น้อย จึง ได้มี
มาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการที่จ้าเป็นโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้กระทรวงการคลัง ด้าเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวัส ดิ ก ารแห่ ง รัฐ เป็ น ล้ า ดั บ แรก เพื่ อ ให้ มี ร ายได้ ใ นการด้ า รงชี พเพิ่ มขึ น และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน โดยเริ่มโครงการตังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา โดยก้าหนดแหล่งที่มาของเงิน
มาจาก ๒ แหล่ง คือ ๑) เงินบ้ารุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ๒) เงิน
บริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุและเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป โดยมอบหมายให้ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมขับเคลื่อนการด้าเนินมาตรการดัง กล่ าว
ร่วมกับส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
๓) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินงำน /กำรแก้ไขปัญหำ
ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทฺธิจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ
จึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สู งอายุที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์
รายได้ ดังนี ๑) ผู้มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี : ได้รับเงินเพิ่ม ๑๐๐ บาท/เดือน ๒) รายได้ตังแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ได้รับเงินเพิ่ม ๕๐ บาท/เดือน กรมบัญชีกลางจะน้าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทุกวันที่ 15 ของเดือน ผู้สูงอายุ สามารถน้าบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐไปกดเงินสดได้ที่ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM)
ธนาคารกรุง ไทยทุกสาขา และซือสินค้าที่ ร้านธงฟ้า ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” (สามารถเก็บสะสมเงิ นไว้
ในบัตรได้) ทังนี ที่ผ่านมากรมกิจการผู้สูงอายุได้ท้าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ และ
จัดงานคาราวานประชาสัมพันธ์การด้าเนินมาตรการการจ่ายเงินช่วยเหลื่อเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 จังหวัด ได้แก่ ๑.กรุงเทพมหานคร
๒.จั ง หวั ดระยอง ๓.จั งหวั ดนครราชสี ม า ๔.จั ง หวั ด ตรั ง ๕.จั ง หวั ดเชี ยงใหม่ และท้ าการประชาสั ม พั น ธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้รับเงินบ้ารุงกองทุนฯ จ้านวน ๓,๖๓๐,๒๐๑,๗๐๙.๐๓ บาท เงินบริจาค
เบียยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จ้านวนเงิน ๓,๑๕๒,๓๐๐ บาท (ผู้สูงอายุที่บริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุเข้า
กองทุนผู้สูงอายุ จ้านวน ๘๘๒ ราย) และเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป จ้านวน ๒๒๙,๔๔๖.๓๗ บาท รวมทังสิน
เป็นเงิน ๓,๖๓๓,๕๘๓,๔๕๕.๔๐ บาท มีจ้านวนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือดัง กล่าว จ้านวน
๔,๕๐๙,๖๖๖ ราย คิดเป็นเงินจ้านวน ๑,๖๘๙,๙๓๐.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2562)
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข จากการด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

-26) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ผู้สูงอายุชื่นใจ รัฐมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพส้าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
ประเทศไทยได้ เ ริ่ ม เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Aging society) ตั งแต่ ปี 2548 โดยในปั จ จุ บั น มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึนไป ร้อยละ 16.5 หรือประมาณ 11 ล้านคน คาดว่าปี 2564 จะมีจ้านวนเพิ่มขึน
เป็นร้อยละ 20 ของประชากรทังประเทศ
รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับผู้สูงอายุในทุกด้าน และเล็งเห็นถึงภาวะยากล้าบากของผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย จึงได้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการที่จ้าเป็น โดยด้าเนิน
มาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็ น ล้ า ดั บ แรก เพื่ อ ให้ มี ร ายได้ ในการด้ า รงชี พ เพิ่ มขึ น และมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ น เริ่ ม โครงการตังแต่วันที่
1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา โดยก้าหนดแหล่งที่มาของเงิน มาจาก ๒ แหล่ง คือ ๑) เงินบ้ารุงกองทุนผู้สูงอายุ
จากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ๒) เงินบริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุและ
เงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป
ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์
รายได้ ดังนี
๑) ผู้มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี : ได้รับเงินเพิ่ม ๑๐๐ บาท/เดือน
๒) รายได้ตังแต่ ๓๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี : ได้รับเงินเพิ่ม ๕๐ บาท/เดือน
รัฐจะน้าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ผู้สูงอายุสามารถน้าบัตรสวัสดิการ
แห่ง รัฐไปกดเงินสดได้ที่ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารกรุง ไทยทุกสาขา และซือสินค้าที่ ร้านธงฟ้า ผ่าน
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” (สามารถเก็บสะสมเงินไว้ในบัตรได้)
ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้รับเงินบ้ารุงกองทุนฯ จ้านวน ๓,๖๓๐,๒๐๑,๗๐๙.๐๓ บาท เงินบริจาค
เบียยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จ้านวนเงิน ๓,๑๕๒,๓๐๐ บาท (ผู้สูงอายุที่บริจาคเบียยังชีพผู้สูงอายุเข้า
กองทุนผู้สูงอายุ จ้านวน ๘๘๒ ราย) และเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป จ้านวน ๒๒๙,๔๔๖.๓๗ บาท รวมทังสิน
เป็นเงิน ๓,๖๓๓,๕๘๓,๔๕๕.๔๐ บาท มีจ้านวนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือดัง กล่าว จ้านวน
๔,๕๐๙,๖๖๖ ราย คิดเป็นเงินจ้านวน ๑,๖๘๙,๙๓๐.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2562)
การให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข จากการด้าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล
****************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม กองทุนการออมแห่งชาติ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ โทร 0 2049 9000
ผู้ประสำนงำน ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร 0 2049 9000
1. เรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติชวนสมาชิกส่งเงินออมสะสม รับโชค 4 ต่อ ที่เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสทุกสาขา
ทั่วประเทศ
2. ที่มำ/หลักกำร
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมขับเคลื่อน
โครงการส่ง เสริมวินัยการออมกั บ กอช. ในระดับพืนที่ เป็นหนึ่ง ในแผนการปฏิรูปประเทศด้ านสัง คมโดย
แผนการปฏิ รู ป นี เป็ น หนึ่ ง ใน 11 ด้ า น ของการปฏิ รู ป ประเทศที่ ต้ อ งด้ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อร่วมผลักดันส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้เกิดผลส้าเร็จขึนในพืนที่
น้าร่องทัง 31 จังหวัดทั่วประเทศ
3. กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินกำร
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ลงพืนที่ขับเคลื่อนส่ง เสริมความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออมเงินกับ กอช. เพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณหลัง อายุ
60 ปีเป็นรายเดือน แก่ผู้น้าในจังหวัดต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ผู้น้าทังหลายได้น้าความรู้จากการประชุมไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับลูกบ้าน
หรือคนในชุมชน ที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาล ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40
ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิก
กองทุ น ส้ า รองเลี ยงชี พ ที่ มี อ ายุ 15 – 60 ปี อาทิ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ชาวไร่ ช าวนา
ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น จะได้รับสิทธิเติมเต็มเงินออมหลัง เกษียณเป็น
รายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในยามแก่เฒ่าและลดความเหลื่อมล้าทางสังคมแก่ผู้สูงวัย
ทังนีการสมัครสมาชิก กอช. ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครด้วยเลขบัตรประชาชนที่หน่วยรับสมัคร
กรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัคร และส่งเงินออมขันต่้า 50 บาท สูง สุด 13,200 บาท/ปี (ไม่บัง คับส่ง
เดือนไหนมีก็ส่ง เดือนไหนไม่ส่งสิทธิก็ยังอยู่) ทุกครังที่มีการส่งเงินออมจะได้รับเงินสมทบตามช่วงอายุของสมาชิก
- ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครัง โดยรวมกันทังปีไม่เกิน 600 บาท
- ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครัง โดยรวมกันทังปีไม่เกิน 960 บาท
- ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครัง โดยรวมกันทังปีไม่เกิน 1,200 บาท
สถำนที่ตรวจสอบสิทธิ สมัครสมำชิก กอช. และส่งเงินออมสะสม
1) แอปพลิเคชัน “กอช” โหลดได้ทังระบบ IOS และ Android
2) เว็บไซต์ กอช. (www.nsf.or.th)
ธนาคารของรัฐ 4 สาขาทั่วประเทศ สมัครได้เลยโดยไม่ต้องเปิดบัญชี
3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
5) ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
6) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
7) ส้านักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
8) สถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศ
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9) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
10) ตู้บุญเติม ทุกตู้ทั่วประเทศ
11) เทสโก้โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- สมาชิก กอช. ที่ถือบัตรคลั บการ์ ด เทสโก้ โลตั ส ส่ง เงินออมสะสม ตังแต่ 50 – 13,200 บาท
ต่อ 1 บิลใบเสร็จ รับแต้มคลับการ์ดฟรี 200 แต้ม และแต้มที่สะสมสามารถน้าไปใช้เป็นส่วนลดเงินสดในการ
ซือของในเทสโก้โลตัสได้อีก
4. ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
4.1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 กองทุนการออมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวการ
จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพืนที่ โดยมอบนโยบายส่งเสริมการออม
ในพืนที่ทุกจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดย นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
4.2 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ลงพืนที่ส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช (จังหวัดที่ 23)
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (จังหวัดที่ 24)
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
5.1 ประชาชนแรงงานนอกระบบได้มีสวัสดิบ้านาญรายเดือน
5.2 ประชาชนได้รับเงินสมทบเติมให้ทุกครังที่มีการส่งเงินออมสะสมกับ กอช.
5.3 ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมแก่ผู้สูงวัย
5.4 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจ้านวนเงินออมสะสม
5.5 ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
6) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติชวนสมาชิกส่งเงินออมสะสม รับโชค 4 ต่อ ที่เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในการวางแผนการเงิน เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออมเงินกับ กอช. เพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณหลัง อายุ 60 ปี
เป็นรายเดือน แก่ผู้น้าในจังหวัดต่างๆ เพื่อเผยแพร่และบอกต่อให้กับ ประชาชน ที่ไม่มีสวัสดิการจากรั ฐ บาล
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็น
สมาชิกกองทุนบ้าเหน็จ บ้านาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิก กองทุ นส้ ารองเลี ยงชี พ ที่มีอายุ 15 – 60 ปี
จะได้รับสิทธิเติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในยามแก่เฒ่าและ
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมแก่ผู้สูงวัย สมาชิกสามารถส่งเงินออมขันต่้า 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี
(ไม่บังคับส่งเดือนไหนมีก็ส่ง เดือนไหนไม่ส่งสิทธิก็ยังอยู่) ทุกครังที่มีการส่งเงินออมจะได้รับเงินสมทบตามช่วงอายุ
ของสมาชิก
- ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครัง โดยรวมกันทังปีไม่เกิน 600 บาท
- ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครัง โดยรวมกันทังปีไม่เกิน 960 บาท
- ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครัง โดยรวมกันทังปีไม่เกิน 1,200 บาท
สมาชิก กอช. ที่ถือบัตรคลับการ์ดเทสโก้โลตัส ส่งเงินออมสะสม ตังแต่ 50 รับโชค 4 ต่อ พร้อมแต้ม
คลับการ์ดฟรี 200 แต้ม ที่เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ ตังแต่วันนี – 30 เมษายนนี ส้าหรับผู้ที่
สนใจสมัครสมาชิก กอช. สามารถตรวจสอบสิทธิและสมั คร ได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” ทังระบบ IOS และ
Android หรือที่ www.nsf.or.th ส้านักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ธนาคาร ธ.ก.ส. ,ธอส. ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสินทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม 0 2049 9000
***********************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
หน่วยงำน กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑) หัวข้อเรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน
๒) ที่มำ / หลักกำร /ควำมสำคัญของเรื่อง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านชายแดนภาคใต้ (พนม.) ปี ๒๕๖๒ เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการสันติสุขชายแดนใต้ของ กอ.รมน. เป็นโครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อ
ความมั่นคงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน
ชายแดนภาคใต้ (พนม.) เป็นโครงการหลักของการวางระบบการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลั กในการประสานงานการปฏิบั ติ กั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ในการแก้ไขปั ญหาของ
ประชาชนในพืนที่หมู่บ้าน/ต้าบล ในการขับเคลื่อนงาน เรื่องบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะจัดท้า
แผนของหมู่บ้านให้มีความสมบูรณ์ตลอดจนโครงสร้างอ้านาจหน้าที่ต่าง ๆ ให้ครบทุกภาคส่วน หรือที่เรียกว่าผู้น้า ๔
เสาหลัก บทบาทแรกต้องให้ทีม พนม. เข้าไปปรับปรุงคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการในการพัฒนา
ต่าง ๆ โดยจัดท้าแผนหมู่บ้าน เมื่อได้แผนหมู่บ้านแล้ว น้าเข้าสู่สภาสันติสุขต้าบล สภาสันติสุขต้าบลจะเป็นกลไกหลัก
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกทบวง – กรมต้องเข้าสู่กระบวนการเหล่านี เพื่อบูรณาการแผนงานต่าง ๆ
เมื่อได้ข้อมูลจากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว ก็จะเข้าไปสู่ต้าบลสันติธรรม ก็คือ มิติของชมรมสันติสุขอยู่ที่ต้าบล หรือ
การบริหารของฝ่ายปกครองท้องที่ ที่จะเข้าไปขับเคลื่อนงาน เพื่อพืนที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย โครงการนี เป็ น
เครื่องมือ ในการท้างานของฝ่ายพลเรือน ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านที่จะก่อให้เกิดการท้างานที่
เข้มแข็งเกิดขึนในหมู่บ้าน มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านให้ยั่งยืน
๓) กำรดำเนินกำร / ผลกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
การด้าเนินการ
ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สามารถบริห ารจัดการหมู่บ้ านได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ท้าให้มีภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้านของตนเอง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถท้างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในหมู่บ้าน โดยใช้สภาสันติสุขเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ลดความ
ซ้าซ้อนของการด้าเนินงานในพืนที่
วิธีด้าเนินการ
ศอ.บต. ประชุมชีแจงแนวทางการด้าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ปี ๒๕๖๒ โดยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. , พร้อม
ด้ ว ยปลั ด ต้ า บล ๒๘๒ ต้ า บล, คณะกรรมการหมู่ บ้ า น ก้ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และบั ณ ฑิ ต อาสา ๒๘๒ ต้ า บล
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ้าเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ตของคนในชุ ม ชนให้ อยู่ ดี กิ นดี มีเศรษฐกิ จ ที่ ดี เพื่อ สร้ างสั นติ สุ ข ให้ เ กิ ดในหมู่ บ้ า นและชุ มชนจั ดท้า
อาร์ตเวิร์คอินโฟกราฟฟิก และน้าไปประชาสัมพันธ์ตามสื่อออนไลน์และออกอากาศทางโทรทัศน์
ผลการด้าเนินงาน
ใช้ผู้น้า ๔ เสาหลักของหมู่บ้านชุมชน ได้แก่ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น ผู้น้าศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ผู้น้าตามธรรมชาติ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน ท้าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง
รัฐกับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่ง ผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึน รวมทังประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ
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ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่จะส่ง ผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท้า การอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรัก
ความสามั ค คี จะช่ ว ยส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พย์ สิ น รวมทั งประชาชนมี ค วามเชื่อมั่น
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ
ประชาชนทั่วไปของทุกภาคส่วนทังในประเทศและต่างประเทศ สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทังในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าใจในการด้าเนินการแก้ไขปัญ หาของรัฐบาลมากยิ่ง ขึน และภาพลักษณ์การแก้ไ ขปัญ หาในพืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความเชื่อมั่นสูง
๕) ประโยชน์ที่ได้รับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึน เศรษฐกิจของชุมชนดีขึน เมื่อเศรษฐกิจดี
ประชาชนอยู่ดีกินดี ชุมชนก็จะเกิดสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีแต่ความสงบ มีแต่สันติสุข อย่างยั่งยืน
6) ข้อควำมสำหรับประชำสัมพันธ์
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน
พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ทังพี่น้องชาวไทยพุทธ และพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ในพืนที่จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเรานัน ซึ่งเปรียบเสมือนพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน ได้อาศัยอยู่ร่วมกันในพืนแผ่นดินไทย
ภายใต้พระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในอดีตที่ผ่านมานัน ก่อนที่จะมีศาสนาต่าง ๆ หรือก่อนที่จะมีการ
แบ่งแยกดินแดนอย่างชัดเจนในสมัยนิยมซึ่งเพิ่งจะเกิดขึนเมื่อ ๑๐๐ กว่าปีมานี เราต่างอยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุข
แต่เมื่อมาไม่นานนีมีคนบางกลุ่ม ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ได้เอาประเด็นความเชื่อทางศาสนา และ
น้าเอาหลักเกณฑ์สมัยนิยมดังกล่าวมาบิดเบือนในทางที่ไม่ถูกต้อง มายุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกในสัง คม
รวมทังยังใช้ความรุนแรงต่าง ๆ นาๆ มาท้าร้ายพี่น้องประชาชน ทังชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม อีกทังใส่ ร้าย
ป้ายสีให้เกิดการเกลียดชังกันเอง กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า
จึงได้ใช้หลักแนวคิดพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ได้จัดท้าโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน ในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ของเรา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
หมู่บ้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้อยู่ดี กินดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการหมู่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพี่น้องประชาชน ทังพี่น้องชาวไทยพุทธ และ
ชาวไทยมุสลิม สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในหมู่บ้านและชุมชนของพวกเรา
พี่ น้ อ งประชาชนที่ เ คารพรั ก คงอี ก ไม่ น านนั ก ชี วิ ต สั น ติ สุ ข ของพี่ น้ อ งในพื นที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ของเรา จะพลิกฟื้นกลับคืนมาอีกครัง ทังนีก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องประชาชน ในการที่จะช่วยกัน
ท้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ชีวิตของคนในชุมชนอยู่ดี กินดีมีความสุข และสันติสุขก็จะเกิดขึนอย่างยั่งยืน เหมือนใน
อดีตที่ผ่านมาดังค้าว่า “ใต้ร่มเย็น”
***********************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 29 มีนำคม 2562
กระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
กรม ส้านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ช่องทำงกำรติดต่อ 0 2209 3504
1. หัวข้อเรื่อง ชมฟรีทั่วประเทศ ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร”
2. ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
รัฐบาลมีนโยบายในการน้าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงได้สนับสนุน
กระทรวงวัฒนธรรมน้าคุณค่าของศิลปกรรมไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร” อันเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมจากจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาผลิตด้วยนวัตกรรม
สื่อสมัยใหม่ และฉายภาพยนตร์ในรูปแบบแอนิเมชัน ให้ได้รับชมกัน ซึ่งแอนนิเมชันเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนทั่วไป
ได้ ง่ า ย โดยเฉพาะกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนที่ นิ ย มบริ โ ภคสื่ อ สมั ย ใหม่ ต่ า งจากการการแสดงในรู ป แบบ "โขน”
ที่หาโอกาสชมได้ยากและไม่ได้รับความนิยมในวงกว้าง
3. กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจรับชมแอนิเมชันรามาวตาร ในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการ
จัดฉายให้ชมฟรี พร้อมการแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในภูมิภาคต่า ง ๆ ก้าหนด ๒ รอบ
เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ดังนี
-ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ๑๓ – ๑๔ เม.ย. ๖๒ SF world cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
-ภาคตะวันออก ๔ – ๕ พ.ค. ๖๒ SFX cinema เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี
-ภาคเหนือ ๒๐ – ๒๑ เม.ย. ๖๒ SFX cinema เมญ่า จังหวัดเชียงใหม่
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ – ๑๘ เม.ย. ๖๒ SF cinema เซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น
-ภาคใต้ ๑๑ – ๑๒ พ.ค. ๖๒ SF cinema เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ ที่ ส นใจสามารถติ ด ตามข่ า วสารได้ ที่ แฟนเพจ กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม และส้ า รองที่ นั่ ง ชมได้ฟรีที่
แฟนเพจ : รามาวตาร จิตกรรมฝาผนังมีชีวิต หรือ www.facebook.com/ramaavatar.animation/ (เปิดจองบัตร
๑๕ มีนาคม นี เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป)
นอกจากนี ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่ าง
ประเทศสมาชิก ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามาวตาร พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๒
เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ กรุงจาการ์ตา และ ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
เมืองยอคยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
4. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
- ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงภูมิปัญญาอันล้าค่า โดยน้าจิตรกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ รอบระเบียงพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรมมาผลิตและถ่ายทอดในแบบสื่อสมัยใหม่
ให้เข้าถึงการรับรู้ ของเยาวชนและประชาชนได้โดยง่าย เสมือนได้มาศึกษาจากระเบียงพระอุโบสถด้วยตนเอง
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทย และยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ น และแอนิเมชันเรื่องนี
ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศให้ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ประเทศไทยได้รับ
เลือกให้ เป็นประธานอาเซียน อีกด้วย

-25) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ชมฟรีทั่วประเทศ ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร”
รัฐบาลมีนโยบายในการน้าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงได้สนับสนุน
กระทรวงวัฒนธรรมน้าคุณค่าของศิลปกรรมไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร” อันเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมจากจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาผลิตด้วยนวัตกรรมสื่อ
สมัยใหม่ และฉายภาพยนตร์ในรูปแบบแอนิเมชัน ให้ได้รับชมกัน ซึ่งแอนนิเมชันเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่าย
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่นิยมบริโภคสื่อสมัยใหม่ ต่างจากการการแสดงในรูปแบบ "โขน” ที่หาโอกาสชม
ได้ยากและไม่ได้รับความนิยมในวงกว้าง
โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถรับชมแอนิเมชันรามาวตารได้ในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม
๒๕๖๒ และมีการจัดฉายให้ชมฟรี พร้อมการแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในภูมิภาคต่ างๆ
ก้าหนด ๒ รอบ เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ดังนี
- ภำคกลำงและกรุงเทพมหำนคร วันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๖๒ SF world cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- ภำคตะวันออก วันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๖๒ SFX cinema เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี
- ภำคเหนือ วันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๖๒ SFX cinema เมญ่า จังหวัดเชียงใหม่
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๗ – ๑๘ เมษายน ๖๒ SF cinema เซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น
- ภำคใต้ วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๖๒ SF cinema เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผูท้ ี่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส้ารองที่นั่งชมได้ฟรีที่ แฟนเพจ :
รามาวตาร จิตกรรมฝาผนังมีชีวิต เปิดจองบัตร ๑๕ มีนาคม นี เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
นอกจากนี ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่ าง
ประเทศสมาชิก ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามาวตาร พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๖๒
เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ กรุงจาการ์ตา และ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงภาพยนตร์
เมืองยอคยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
การจั ด ฉายภาพยนตร์ ในครั งนีเพื่อให้ ป ระชาชนทั่ วไปได้ เ ข้า ถึ ง ภูมิ ปั ญ ญาอันล้ า ค่ า โดยน้ า จิ ตรกรรม
เรื่อง รามเกียรติ์ รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรม
มาผลิตและถ่ายทอดในแบบสื่อสมัยใหม่ ให้เข้าถึงการรับรู้ของเยาวชนและประชาชนได้โดยง่าย เสมือนได้มาศึกษา
จากระเบี ย งพระอุ โ บสถด้ ว ยตนเอง และเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ย ศและแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้มี
มูลค่าเพิ่มมากขึน และแอนิเมชันเรื่องนียังเป็นส่วนหนึ่ง ของการประกาศให้ปีพุ ทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีแห่ง
วัฒนธรรมอาเซียน อีกด้วย
**********************
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