ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2562
เอกสารประกอบ
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
1. รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้ กระทรวงวัฒนธรรม
เกี ่ ย วกั บการเสด็ จ พระราชดำเนิ นเลี ยบพระนครโดย
ขบวนพยุ หยาตราทางชลมารค เนื ่ อ งในพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการพัฒนา - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับ
สังคมและความมั่นคง
ผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้แล้ว

3.

“ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 แนะผู้มีสิทธิ์ใช้จ่ายให้ทันภายใน
กำหนด
4. ขนส่งทางบก กำหนดมาตรการเร่งด่วน 7 ด้าน แก้ไข
ปัญหา PM 2.5
5. กปภ. จัดให้!! ลูกค้าชำระค่าน้ำประปาได้ทั่วไทยใน 74
จังหวัด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6. กระทรวงแรงงานเชิญชวนทำสมุดประจำตัว การันตี
ทักษะฝีมือ

ของมนุษย์
กระทรวงการคลัง

-

กระทรวงคมนาคม

-

กระทรวงมหาดไทย

- อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวงแรงงาน

-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
กรม/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ช่องทางการติดต่อ ๐ ๒๐๒๙ ๐๕๐๔ - ๑๐
๑) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบ
พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
รั ฐ บาลได้ ม อบหมายให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรม บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแสดงนิทรรศการองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารคเนื่องในพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพิธีเปิด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และเปิดให้ประชาชนเข้ าชม
นิทรรศการฯ ระหว่างวั นที่ 25 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก และองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
การจั ด นิ ท รรศการองค์ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การเสด็ จ พระราชดำเนิ น เลี ย บพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ ๑ อาคารจั ด แสดงนิ ท รรศการ ๓ ห้ อ ง ได้ แ ก่ ห้ อ งที ่ ๑ องค์ ความรู ้ พ ระราชพิ ธี บรม
ราชาภิเษก ห้องที่ ๒ การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และ ห้องที่ ๓ องค์
ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากอดีตถึงปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ ประกอบการเห่เรือ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ส่วนที่ ๓ การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง
ส่วนที่ ๔ จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง
การจัดนิทรรศการนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 พร้อมทั้งให้ประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม
และมรดกภูมิปัญญาของชาติไทย เกี่ยวกับเรือพระราชพิธี และการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
สู่ประชาคมโลก ให้ได้ทราบถึงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิความเป็นไทยในเวทีโลก
รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราช
ดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2562 – 11 พฤศจิกายน
2562
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2255 5850 - 7 , 0 2252 9113 - 7 หรือที่ www.dcy.go.th
1) หัวข้อเรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้แล้ว
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา
คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) มี ม ติ เ ห็ น ชอบเมื ่ อ วั น ที ่ 26 มี น าคม 2562 ขยายระยะเวลาให้ เ งิ น อุ ด หนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ และขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี รายละ 600 บาท/
เดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
จากเดิมกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนจะมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน หรือ 36,000 บาท/คน/ปี การขยายฐาน
การให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กสัญชาติไทยที่เกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จะให้กับเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2558 เป็นต้นไป โดยเด็กที่ได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 จะรับเงินอุดหนุนต่อเนื่องไปจนครบ 6 ปี
เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิให้ได้รับสิทธิเมื่อมาลงทะเบียน จนมีอายุครบอายุ
6 ปี และเด็กแรกเกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุ ครบ 6 ปี ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดการลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม
2562 ที่ผ่านมา
๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
สำหรั บ การจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื ่ อ การเลี ้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ประชาชนผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ส ามารถเข้ า ตรวจสอบ
ยอดโอนเงินอุด หนุน ฯ ในบั ญ ชี ธนาคารของตนเองตามที่ ไ ด้ย ื่ นลงทะเบี ยนไว้ ตั ้ ง แต่ ว ันที ่ 10 ตุ ล าคม 2562
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึง เดือนตุลาคม 2562
บางรายอาจจะได้ไม่เท่ากันเพราะมีการตกเบิก อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ อาจมีผู้ไม่ได้รับ เงิน
จำนวนหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนและต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ เช่น วัน เดือน ปีเกิด และ
เลขบัตรประชาชน ไม่ถูกต้อง บัญชีธนาคารปิด/ผิดประเภท บัญชีพร้อมเพย์ไม่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูล
ตกหล่นในแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) เป็นต้น หากเกิดปัญหาดังกล่าว ให้ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไว้ ติดต่อ
ขอแก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเร่งรัด
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรอบเดือนถัดไป
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น
หน่วยงานหลักในการกำกับดูแลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการ
ทำงานร่วมกัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประมาณ
10,044 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้มีลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน ฯ จำนวน 1,080,147 คน เป็นผู้มีสิทธิไ ด้รับ เงิน
อุดหนุนฯ จำนวน 880,893 คน ในปีงบประมาณ 2563 การจ่ายเงินอุดหนุน เริ่มเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตั้งแต่ วันที่
10 ตุลาคม 2562 วงเงินงบประมาณ 1,674 ล้านบาท จำนวนผู้มีสิ ทธิ 561,056 คน และคาดว่าเมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ 2563 จะมีผู้มาลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมทั้งสิ้น จำนวน 1.7 ล้าน คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7
ตุลาคม 2562)
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจ การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ให้ไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อให้
สามารถรับเงินอุดหนุนฯ นำไปใช้พัฒนาเด็กแรกเกิดได้อย่างเหมาะสมตามวัย ต่อไป

-26) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้แล้ว
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ
และขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี รายละ 600 บาท/เดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ
2562 เป็นต้นไป จากเดิมกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนจะมีรายได้ไม่เกิน 36,000 บาท/คน/ปี การขยายฐาน
การให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กสัญชาติไทยที่เกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ซึ่งให้กับเด็กแรกเกิดตั้งแต่
1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเด็กที่ได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 จะรับเงินอุดหนุน
ต่อเนื่องไปจนครบ 6 ปี เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติแ ละไม่เคยได้รับสิทธิให้ได้รับสิทธิ
เมื่อมาลงทะเบียน จนมีอายุครบอายุ 6 ปี สำหรับเด็กแรกเกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธิ์จน
อายุครบ 6 ปี ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน
อุดหนุนฯ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าตรวจสอบยอด
โอนเงินอุดหนุนฯ ในบัญชีธนาคารของตนเองตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการจ่ายเงินย้อ นหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ อาจมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนและ
ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ เช่น วัน เดือน ปี เกิด และ เลขบัตรประชาชน ไม่ถูกต้อง บัญชี
ธนาคารปิด/ผิดประเภท บัญชีพร้อมเพย์ไม่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลตกหล่นในแบบรับรอง
สถานะครัวเรือน (ดร.02) เป็นต้น หากเกิดปัญหาดังกล่าว ให้ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไว้ ติดต่อขอแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเร่งรั ดการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรอบเดือนถัดไป
ทั้งนี้ หากประชาชนมี ข้อ สงสัย สามารถติ ดต่อ สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2255 5850 - 7 ,
0 2252 9113 - 7 หรือที่เว็บไซต์ www.dcy.go.th
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2270 6400 กด 7 หรือ 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327
1) เรื่อง “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 แนะผู้มีสิทธิ์ใช้จ่ายให้ทันภายในกำหนด
2) ที่มา/หลักการ
เนื่องจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้รับเสียงตอบรับที่ ดี
รัฐบาลจึง สนับสนุนให้มีม าตรการ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 (เฟส 2) โดยกระทรวงการคลัง ได้มีการพิจ ารณา
รายละเอียดของมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 (เฟส 2) เรียบร้อยแล้ว
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติมในระยะที่ 2
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมาตรการได้รับประโยชน์สูงสุดจากมาตรการและมีเม็ดเงินกระจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
ซึ่งมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 1 (เฟส 1) ขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า 177,655 ร้านค้า
โดยเป็ น ร้ า นค้ า รายใหม่ ท ี่ Walk in เข้ า มาลงทะเบี ยน จำนวน 97,655 ร้ า นค้ า ร้ า นค้ า ธงฟ้า ประชารั ฐ ที่มี
แอปพลิเคชั่นถุงเงินเดิมอยู่แล้วกว่า 50,000 ร้านค้า และร้านค้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC อีกกว่า 30,000 ร้านค้า
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
กรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” (ข้อมูล ณ
วันที่ 18 ต.ค. 62) เป็นเงินทั้งสิ้น 8,676.8 ล้านบาท แบ่งเป็น ร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 1 (ใช้จ่าย
1,000 บาท ในจังหวัดที่เลือกลงทะเบียน) จำนวน 8,537.2 ล้านบาท และร้านค้าที่ได้สิทธิ์จากกระเป๋า G-Wallet 2
(เติมเงินเพื่อ ใช้จ ่า ยในจัง หวั ดที่ไม่ใ ช่ จ ังหวั ด ในทะเบียนบ้ าน เพื่อรับเงินคืน 15%) จำนวน 139.6 ล้านบาท
หากจำแนกเป็นประเภท จะแบ่งเป็นประเภท “ชิม” เป็นเงิน 1,241 ล้านบาท ประเภท “ช้อป” เป็นเงิน 4,847.1 ล้านบาท
ประเภท “ใช้” เป็นเงิน 116.4 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป เป็นเงิน 2,472.3 ล้านบาท
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายสินค้าและบริการให้กับ
ประชาชนที่ได้รับสิทธิ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้น
การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 แนะผู้มีสิทธิ์ใช้จ่ายให้ทันภายในกำหนด
รั ฐ บาลได้ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห้ด ำเนิน มาตรการส่ งเสริ ม การบริ โ ภคภายในประเทศ “ชิ ม ช้ อ ปใช้ ” ระยะที ่ 2
เพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้ ” โดยขยายเพิ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน 3 ล้านคน โดย
รัฐบาลสนับสนุนสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการจำนวน 1,000 บาทต่อคน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท
สำหรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ในระยะที่ 1 ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น
ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัว
ประชาชน จำนวน 10 ล้านคน เพื่อใช้จ่ายในจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เลือกที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน
ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (g-Wallet) ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
“ชิมช้อปใช้” ในระยะที่ 2 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางไปท่องเที่ยวและใช้จ่ายซึ่งจะทำให้มี
การกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น ซึ่งได้ขยายการเปิดรับลงทะเบียน
เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ในระยะที่ 2 โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
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จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สามารถลงทะเบียนได้วันละ 2 รอบ คือ เวลา 06.00 น. และ 18.00 น.
ซึ่งจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนรอบละ 5 แสนคนหรือวันละ 1 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ
ในครั้งแรกจะไม่สามารถลงเบียน “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 ได้ ผู้ลงทะเบียนใหม่ ในครั้งนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคนแรก คือรับสิทธิ 1,000 บาท ผ่านกระเป๋า G – Wallet 1 และผู้ได้รับสิทธิ
สามารถเติมเงินในกระเป๋า G- Wallet 2 ใช้จ่ายในร้านที่ร่วมโครงการชิมช้อปใช้ได้ทุกจังหวัดที่ไม่ต รงกั บ
ทะเบียนบ้านเพื่อรับสิทธิเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท รับเงินคืน 15% และยอดใช้จ่ายตั้งแต่
30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รับเงินคืน 20% หรือสูงสุด 8,500 บาท
กระทรวงการคลัง จึง ขอเน้นย้ ำ ให้ ผู้ ได้ รั บสิท ธิ์ หากได้รับข้อความยืนยันสิทธิ์แ ล้ ว ให้ใ ช้ สิท ธิ ์ ต าม
ระยะเวลาที ่ก ำหนด ทั ้ ง นี้ จะได้ ด ำเนินการเร่ง ประชาสัม พั นธ์ร้ านค้ า และประชาชนเตรี ยมพร้อ มสำหรับ
ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการและวางแผนการท่องเที่ยว ใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ต่อไป
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 กด 7
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584
1) หัวข้อเรื่อง ขนส่งทางบก กำหนดมาตรการเร่งด่วน 7 ด้าน แก้ไขปัญหา PM 2.5
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขนส่งทางบก กำหนดมาตรการเร่งด่วน 7 ด้าน แก้ไขปัญหา PM 2.5
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ตามข้อสั่งการเร่งด่วน ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยยกระดั บทุกมาตรการ
ต้องดำเนินการเร่ งด่ วนเข้ม ข้น จริงจัง เน้นการป้องกันและลดการเกิ ดมลพิ ษที่ ต้นทาง รวมถึงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตรวจค่าควันดำ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7 ด้าน ดังนี้
1) เข้ ม งวดกวดขั น การตรวจวั ด ควั น ดำรถทุ ก ชนิ ด ที ่ ด ำเนิ น การด้ า นทะเบี ย นและภา ษี รถ
ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้รถมีที่ค่าควันดำเกินกำหนดใช้งานบนท้องถนน
2) กวดขันจับกุมรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงที่จุดตรวจรถ โดยสารสาธารณะ
Checking Point หากตรวจพบผู ้ ฝ่ าฝื น จะลงโทษเปรี ย บเที ยบปรั บสถานหนั ก และสั ่ ง ห้ ามใช้ รถ พร้ อ ม
พ่นข้อความ “ห้ามใช้”ซึ่งเจ้าของรถต้องนำรถไปแก้ไขและนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัด จึงจะ
นำไปใช้งานได้
3) บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษออกตรวจวัดควันดำรถในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษสูง
4) ควบคุมการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถยนต์
5) กำชับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท ขนส่ง จำกัด ให้เข้มงวดตรวจสภาพรถโดยสาร
ไม่ให้ปล่อยควันดำขณะนำมาใช้งานบนท้องถนน
6) เปิดช่องทางร้องเรี ยนผ่านศูนย์คุ้ม ครองผู้โ ดยสารและรับเรื่อ งร้ องเรียน สายด่วน 1584
เปิดช่องทางให้ส่งภาพรถควันดำผ่าน Facebook “กรมการขนส่งทางบก” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหา
7) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก เพื่อตรวจวัดควันดำรถ
ณ สถานประกอบการ รวมถึ ง เพิ ่ ม จุ ด บริ ก ารนอกสถานที ่ ใ นเวลาราชการ เพื ่ อ ให้ บริ ก ารตรวจสภาพ
ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ
สำหรับรถที่ปล่อยควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน กรมการขนส่งทางบกได้บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืน โดยเปรียบเทียบปรับทั นที 5,000 บาท และพ่นข้อความ “ห้ามใช้” ส่วนรายที่ปริมาณ
ค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดแต่อยู่ในเกณฑ์สูง (30 – 45%) จะออกใบเตือนเพื่อให้ปรับปรุงสภาพรถ
ไม่ให้เกิดควันดำ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน
1584
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร
ช่องทางการติดต่อ Contact Center โทร. 1662
1) หัวข้อเรื่อง กปภ. จัดให้!! ลูกค้าชำระค่าน้ำประปาได้ทั่วไทยใน 74 จังหวัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กปภ. จัดให้!! ลูกค้าชำระค่าน้ำประปาได้ทั่วไทยใน 74 จังหวัด

การประปาส่ วนภูม ิภาค (กปภ.) ได้พัฒนาระบบรั บชำระค่าน้ำ ประปาให้ ลู กค้า สามารถชำระ
ค่าน้ำประปาต่างสาขาที่ใช้บริการอยู่ได้ โดยใบแจ้งค่าน้ำต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งไม่มียอด
ค้างชำระหากไม่มีใบแจ้งค่าน้ำก็สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ หรือเลขที่ผู้ใช้น้ำกับสาขาที่ไปติดต่อได้เพื่ออำนวย
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ต้องเดินทางบ่อยหรือไม่สะดวกที่จะชำระค่าน้ำประปาในพื้นที่ที่ใช้บริการ
พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกถอดมาตรน้ำเนื่องจากไม่ชำระค่าน้ำตามกำหนดเวลาและลดภาระ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการประสานมาตรวั ด น้ำ ซึ ่ งเป็ น การเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยโดยไม่ จำเป็ น และเพื ่ อ เป็ น การอำนวย
ความสะดวกให้ลูกค้าที่มีอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาคได้ เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาผ่านตัวแทนอื่น ๆ เช่น
ร้ า นค้ า ที ่ม ี เครื ่ องหมายเคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิส , 7-Eleven , Pay@Post ณ ที ่ ท ำการไปรษณีย ์ท ั่ วประเทศ,
Just Pay ที่สำนักงานทีโอที, mPAYSTATION ที่ศูนย์บริการเอไอเอส และ ร้านเทเลวิซ, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี,
ทางแอปพลิเคชั่นทรู มันนี่ วอลเล็ท เอ็มเพย์ แอร์เพย์ อีซี่บิล รวมทั้งผ่านเครื่อง ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร
พาณิชย์และสามารถหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 14 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ
นอกจากนี้ การประปาส่ วนภูม ิภ าคยั งนำระบบการใช้ งานของแอปพลิ เ คชั ่น Apple Wallet/
My Wallet มาผสานกับระบบการแจ้งค่าน้ำประปาอิเล็กทรอนิกส์ (PWA Digital Bill) ซึ่งสามารถอำนวย
ความสะดวกแบบครบวงจรผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งการตรวจสอบค่าน้ำประปาการชำระค่าน้ำประปาผ่านสมาร์ทโฟน
หรือนำบาร์โค้ดไปแสดงที่ตัวแทนรับชำระแทนบิลกระดาษ การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีระบบ
แจ้งเตือนครบกำหนดชำระ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้ายุค 4.0 สามารถลงทะเบียนที่
http://pwa.mywallet.co ด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำและรหัสหน่วยงานตามขั้นตอนที่กำหนด หากต้องการสอบถาม
เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center โทร 1662 หรือ www.pwa.co.th หรือ การประปา
ส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม/หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2247 6606 หรือ สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงแรงงานเชิญชวนทำสมุดประจำตัว การันตีทักษะฝีมือ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงแรงงานเชิญชวนทำสมุดประจำตัว การันตีทักษะฝีมือ
กระทรวงแรงงานเชิญชวนประชาชนทำสมุดประจำตัวเล่มเดียวจบ บันทึกทั้งประวัติส่วนบุ คคล
การฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐาน ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน สะดวก รวดเร็ว สืบค้นง่าย
มีฐานข้อมูล สร้างความมั่นใจให้นายจ้าง
กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการปรับปรุงการให้บริการกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไป ให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนยุ่งยาก และประหยัดการใช้สำเนาเอกสารต่างๆ นั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(กพร.) กระทรวงแรงงงาน จึงได้จัดทำ “สมุดประจำตัว” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 สำหรับใช้ในการบันทึกประวัติบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ การทำงานที่ผ่านมา และข้อมูลด้านอื่นๆ โดยสมุดประจำตัว
สามารถใช้เป็นหลักฐานในด้านต่างๆ อาทิ ขอประเมินรับรองความรู้ความสามารถกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงาน ติดต่อราชการ และสะดวกในการพกพา หรือกรณีใบรับรองต่างๆ สูญหาย
ไม่ต้องขอทำใหม่เพราะมีบันทึกข้อมูลแล้วในสมุดประจำตัว เป็นต้น “เพียงแค่มีสมุดประจำตัว ก็สามารถ
สร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพราะข้อมูลที่บันทึกลงในสมุดประจำตัวได้ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานของกพร. และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการการันตีความสามารถ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับขึ้นค่าจ้าง หรือเลื่อนตำแหน่งงานอีกด้วย”
สำหรับผู้สนใจจะมีสมุดประจำตัว ในส่วนกรุงเทพมหานคร ยื่นขอได้ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) และพื้นที่เขต 1 - 5 ส่วนจังหวัดอื่นๆ ติดต่อ
ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หลักฐานในการยื่นคำขอ
ประกอบด้วยรูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารรายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ ที่ประสงค์จะบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจำตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวง
แรงงาน 1506 กด 4 หรือ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 1703
และ www.dsd.go.th/oloc
*********

