
 
 
 

ล ำดับ เร่ือง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจ 

1. ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear 2019 รักษาเอกลักษณ์ 
สร้างสรรคน์วัตกรรม 

กระทรวงมหาดไทย คลิปวีดิโอ 1 ชุด 

2. ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยส าเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออก
ประมงไทย 

กระทรวงกลาโหม - 

3. รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร 

กระทรวงอุตสาหกรรม - 

ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ 
4. กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ ให้ผู้รับบ านาญ 

ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ 
กระทรวงการคลัง - 

ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
5. กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย  

และดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง 
กระทรวงคมนาคม - 

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. รัฐบาลอนุมัตมิาตรการลดภาษี เพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชีวภาพ 
กระทรวงการคลัง - 

7. เตือนประชาชน ฝนตกน  าขัง ระวังโรคฉี่หนู กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2562  



 

 

 
 
 
กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน 
1) หัวข้อเรื่อง ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear 2019 รักษาเอกลักษณ ์สร้างสรรค์นวัตกรรม 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear 2019 รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
กระทรวงมหาดไทย จัดงานใหญ่กลางปี “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษา

เอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม” แสดงศักยภาพสินค้าชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื อทั งในและต่างประเทศ  
โดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP  

งาน “OTOP Midyear” ถือเป็นงานส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี 
ที่ส าคัญงานหนึ่งของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโต เข้มแข็ง และเชื่อมโยง
ไปยังเศรษฐกิจระดับมหภาค ที่รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   
ได้ให้ความส าคัญในการลดความเหลื่อมล  าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเศรษฐกิ จชุมชนให้เข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เ พ่ิมขึ น น าไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งด าเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาคได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
โดยการยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั งส่งเสริมด้านการตลาดให้มีศักยภาพ
มากขึ น เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในพื นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับการจัดงาน “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม” 
จัดขึ นอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบวิถีไทย วิถีถิ่น วิถีกิน สี่ภาค ระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562 ตั งแต่เวลา 
10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
โดยงานนี เป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพมากกว่า 2,500 บูธ และกว่า 25,000 
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั ง 9 วัน จะมีประชาชน
ทั งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 400,000 คน และมีเงินสะพัดตลอดงานไม่น้อยกว่า 900 
ล้านบาท ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินอัดแน่นตลอดทั ง 9 วัน และกิจกรรมพิเศษ “OTOP  
ช้อปช่วยชาติ” ที่สำมำรถน ำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภำษีได้ และกิจกรรมพิเศษคืนก าไรให้กับแฟนพันธุ์แท้ 
OTOP และพ่ีน้องประชาชนที่เข้าร่วมงานทุกท่าน กับการร่วมลุ้นรับสร้อยคอทองค า 1 สลึง ทุกวัน ๆ ละ  
10 เส้น วันสุดท้ายลุ้นรับรถยนต์ Nissan March 1 คัน และสร้อยคอทองค า 5 บาท จ านวน 5 เส้น  
แฟนพันธุ์แท้ OTOP นักช้อปขาชิมไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง 

********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่  14  มิถุนำยน 2562 

 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงกลาโหม 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
ช่องทำงกำรติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๓๒๙๙, E–mail : sdd.ops@gmail.com 
๑) หัวข้อเรื่อง  ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยส าเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออกประมงไทย 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยส าเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออกประมงไทย 
จากการที่ประเทศไทยมีการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศให้ใบเหลือง
ประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือภายใต้
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ถือเป็นการประกาศเตือนการท าการประมงที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย 
เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการท าประมงของประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการจะส่งผลกระทบ
ต่อการขนส่งสินค้าประมงที่จับโดยเรือไทยในตลาดของสหภาพยุโรป 

รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาของดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ จากผลการด าเนินการดังกล่าว สหภาพยุโรป 
ได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทยเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหภาพยุโรป
ให้การยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายของไทยจนประสบความส าเร็จ
ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการประมงของไทยทั งระบบ และยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทย เทียบเท่า
มาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของภาคการประมง ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ในการด าเนินการระยะต่อไป ทั งสหภาพยุโรปและไทยเห็นชอบร่วมกันในแผนงานความร่วมมือ
เพ่ือให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงผิดกฎหมายฯ หรือ IUU-free ได้โดยสมบูรณ์ด้วย ๖ ภารกิจ คือ
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกฎหมำย เพ่ิมความเข้มงวดจาก พ.ร.ก.การประมง ๒๕๕๘ ให้เป็น พระราชบัญญัติ แต่อาจ 
งดเว้นโทษทางอาญา ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรประมงให้เกิดควำมสมดุล ไม่ให้มีการท าประมง 
เกินกว่าธรรมชาติจะสามารถผลิตทดแทนได้ทัน ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองเรือ ได้ปรับปรุงระบบ 
ให้ดีขึ น โดยปรับปรุง ท่าเทียบเรือ และเรือประมงพื นบ้าน ๒๗,๐๐๐ ล า ต้องสร้างอัตลักษณ์เรือ ด้ำนที่ 4  
ด้ำนกำรติดตำม ควบคุม และเฝ้ำระวัง  เป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศไทยในอนาคต ที่จะยืนยัน 
ถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลับ ติดตั งระบบติดตามเรือและดูแลรักษา 
ระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น  า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้าว่าสินค้าประมงไทย
ปลอดประมงผิดกฎหมาย ด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย ต้องเคารพกฎหมายเพราะเป็นกฎหมาย 
ของไทยเองและไม่เข้มงวดเกินไป สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม เช่น การกรอกข้อมูลแรงงานประมง 
คนเดินเรือต่าง ๆ จะให้ท าเท่าที่จ าเป็นและควบคุมได้ หรือกรณีวันท าประมงที่ถูกควบคุม หากจ านวนปลา
เพ่ิมขึ นก็จะเพ่ิมวันให้ เช่น ปี 25๕๙ เพ่ิมจ านวนวันให้เรือประมงอวนลากฝั่งอ่าวไทย จาก ๒๒๕ วัน เป็น ๒๔๐ 
วัน และ ในปี 25๖๑ ก็เพ่ิมวันท าประมงให้เช่นกัน 

ซึ่งรัฐบาลคาดว่าการด าเนินการทั ง 6 ภารกิจดังกล่าว จะมีเป็นผลดีกับทั งชาวประมงรวมถึงการ
ส่งออกสินค้าประมงของไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทั งชาวประมงและผู้เก่ียวข้องด้วยดีต่อไป 

********* 
 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่  14  มิถุนำยน 2562 

 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรม  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทราย โทร 0 2202 3080 
1) หัวข้อเรื่อง  รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยตั งเป้าหมายภายในปี 2565 ปัญหา

อ้อยไฟไหม้จะต้องหมดไป ประกอบด้วย 
มำตรกำรทำงกฎหมำย ก าหนดให้โรงงานน  าตาลลดสัดส่วนการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบลง ในฤดูการผลิต 

ปี 2562/2563 ก าหนดให้โรงงานน  าตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน ส าหรับใน 
ฤดูการผลิต ปี 2563 /2564 โรงงานน  าตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน และใน 
ฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียงร้อยละ 0-5 ต่อวัน ซึ่งจะท าให้อ้อยไฟไหม้
หมดไปภายในภายใน 3 ปี 

มำตรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรสนับสนุนเครื่องจักรกลกำรเกษตร  ซึ่งจะขยายโครงการ
ส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 รวมทั งจะน าเสนอ
มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตรถตัดอ้อยไทยด้วยการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและจ าหน่ายให้เพียงพอ  
กับความต้องการและส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยการใช้รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอ่ืน ๆ 
น าไปจดทะเบียนเครื่องจักรตามกฎหมายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปเป็นสินทรัพย์ค  าประกันกับ
แหล่งเงินกู้ได้อีกด้วย พร้อมทั งสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย 
กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี ยต่ า วงเงินกู้ปีละ 2 ,000 ล้านบาท 
ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั งสิ น 6 ,000 ล้านบาท จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน 10,000 ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการปลูกอ้อย ทั งยังให้การ
ช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งน  าส ารองในการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยแล้ง การน าเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรมาใช้เพ่ือลดการสูญเสียและลดต้นทุนในระยะยาว ส่งผลให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ น ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย และสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทรายทั งระบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
อย่างครบวงจร  

มำตรกำรขอควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อย
ให้โรงงาน โดยความร่วมมือจากโรงงานน  าตาลและชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เพ่ือก าหนด
พื นที่ปลอดการเผาอ้อยเป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด 100 % ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดการพื นที่ลดการ
เผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงานน  าตาลในรัศมี 10 กิโลเมตร และการบูรณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดคิวรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ 

*********
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กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม  กรมบัญชีกลาง   
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมบัญชีกลาง   
ช่องทำงกำรติดต่อ  โทร 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327 
1) หัวข้อเรื่อง  กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ ให้ผู้รับบ านาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่  
2) ที่มำ/หลักกำร 

กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2562 
โดยแก้ไขการขยายเพดานของวงเงินบ าเหน็จด ารงชีพให้แก่ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ นไป 
จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาทนั น ปรับเป็น
ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งหากผู้รับบ านาญเคย
ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบ านาญที่มีสิทธิขอรับได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ 
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว 
โดยจะมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
3) กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินกำร 

กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพให้กับผู้รับบ านาญที่มีสิทธิ โดยได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญ ซึ่งมีอายุตั งแต่ 
70 ปีขึ นไป พ.ศ.2562 เพ่ือให้ส่วนราชการผู้ เบิกบ านาญ และผู้รับบ านาญได้ทราบและน าไปปฏิบัติ  
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั งพัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญให้สามารถรองรับการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และพัฒนาระบบ Pensions’ Electronic Filing ให้ผู้รับบ านาญสามารถตรวจสอบ
ค านวณบ าเหน็จด ารงชีพที่จะได้รับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประมาณการตัดสินใจในเบื องต้นด้วยตนเอง ทั งนี  เพ่ือให้
ผู้รับบ านาญได้รับความสะดวกที่สุด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เช่นเดียวกัน 
นอกจากนี กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับธนาคารต่าง ๆ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการด าเนิน
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ส าหรับผู้รับบ านาญที่น าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน 
การกู้เงิน (เพ่ิมเติม) แนบท้ายข้อตกลงเดิมท่ีเคยท าไว้กับธนาคารต่าง ๆ อีกด้วย  

ส าหรับผู้รับบ านาญที่มีอายุ 60 ปี และ 65 ปี การยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ  
4)  ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ  

ผู้รับบ านาญสามารถตรวจสอบการค านวณบ าเหน็จด ารงชีพที่จะได้รับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประมาณ
การตัดสินใจเบื องต้นด้วยตนเอง ก่อนการยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ หรือการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินจากธนาคารต่าง ๆ ด้วย  
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ  

ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีพของผู้รับบ านาญ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
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6) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 
เรื่อง  กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ ให้ผู้รับบ านาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ 
กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพให้กับผู้รับบ านาญที่มีสิทธิ โดย 

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญ ให้แก่ 
ผู้รับบ านาญซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดือน 
ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ปรับเป็นขอรับได้ในอัตรำ 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือนที่ได้รับ  
แต่ไม่เกิน 500,000 บำท ซึ่งหากผู้รับบ านาญเคยขอรับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบ านาญที่มี
สิทธิขอรับได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562  
เป็นต้นไป 

พร้อมทั งพัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญให้สามารถรองรับการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และพัฒนาระบบยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 
Filing) ให้ผู้รับบ านาญสามารถตรวจสอบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพที่จะได้รับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประมาณการ
ตัดสินใจในเบื องต้นด้วยตนเอง นอกจากนี กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการด าเนินโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ส าหรับผู้รับบ านาญที่น าสิทธิในบ าเหน็จตกทอด 
ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (เพ่ิมเติม) แนบท้ายข้อตกลงเดิมที่เคยท าไว้กับธนาคารต่าง ๆ อีกด้วย  

แต่ส าหรับผู้รับบ านาญที่มีอายุ 60 ปี และ 65 ปี การยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ โดยสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิและค านวณบ าเหน็จบ านาญ ได้ที่ เว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพ่ือให้ผู้รับบ านาญได้รับความสะดวกที่สุด ทั งนี  สามารถตรวจสอบได้ตั งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

********* 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงคมนาคม 
กรม  กรมทางหลวง 
ช่องทำงกำรติดต่อ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง 
1) หัวข้อเรื่อง  กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง 

ขณะนี หลายภูมิภาคมีฝนตกและลมกรรโชกแรง อาจท าให้เกิดน  าท่วมฉับพลัน น  าป่าไหลหลาก  
ดินโคลนถล่ม ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชน 
ผู้ใช้เส้นทาง ดังนั น เพ่ือป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ น กรมทางหลวง จึงสั่ งการให้
ส านักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ด าเนินการ
ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ไม่ให้ไม่มีหลุมบ่อ ส ารวจพื นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ระบบ
ระบายน  า ร่องน  าในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และด าเนินการขุดลอกร่องน  าบริเวณสองข้างทาง  
ท าความสะอาดอาคารระบายน  า ก าจัดเศษขยะ วัชพืชไม่ให้กีดขวางทางระบายน  า และตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึง
จัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน  า สิ่งอ านวยความปลอดภัย อาทิ ป้ายจราจร   
หลักน าทาง ไฟกระพริบ ให้สามารถใช้งานได้ทันที 

ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติได้สั่งการให้หน่วยงานในพื นที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้บริหาร
ในพื นทีจ่ะเข้าไปด าเนินแก้ไขปัญหาทันทีจนกว่าสถานการณ์จะยุติ หากเกิดเหตุทางขาด สะพานขาดหรือช ารุด 
ให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการระหว่างกันเพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และสะพานเบลี่ย์ เข้าด าเนินการ
แก้ไขโดยทันที พร้อมทั งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี  ได้สั่งการให้ปรับปรุงดูแลทางเดินเท้าให้สะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานในช่วงหน้าฝน
โดยเฉพาะพื นที่ชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั งนี  ประชาชนสามารถ
สอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรบนถนนทางหลวงในพื นที่ประสบอุทกภัย และขอรับความช่วยเหลือ
หรือแจ้งเหตุบนทางหลวง ได้ที่ สำยด่วนกรมทำงหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง    

********* 
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กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม  กรมสรรพากร 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร   
ช่องทำงกำรติดต่อ โทร 0 2272 8319 
1) หัวข้อเรื่อง  รัฐบาลอนุมัติมาตรการลดภาษี เพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 
2) ที่มำ/หลักกำร 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี 
เพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยก าหนดให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถน ารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง
ทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจ านวน 1.25 เท่าของ
รายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข  ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
3) กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินกำร 
 กรมสรรพากรผลักดันมาตรการภาษีดังกล่าว เพ่ือช่วยกระตุ้นอุปสงค์การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง
ทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทยในคราวเดียวกัน รวมทั งจะเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ื อใช้ทดแทน
พลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทั งเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
เพ่ิมขึ น มาตรการภาษีในเรื่องนี  เป็นหนึ่งในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจาก
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการด าเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแล
รักษาป่า และสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่ป่าชุมชนอย่างเหมาะสม โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีส าหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุน
ป่าชุมชนลดโลกร้อน สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ  
 4)  ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ  

กระตุ้นอุปสงค์การใช้พลาสติกที่ย่อยสลาย ได้เองทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการดูแลปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในคราวเดียวกัน รวมทั งจะเป็น
ทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ทดแทนพลาสติกท่ีสลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทั งเพ่ือส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพ่ิมขึ น  
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ   

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถน ารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อย
สลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจ านวน 1.25 เท่า
ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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6) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 
เรื่อง  รัฐบาลอนุมัติมาตรการลดภาษี เพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
สมัยพิเศษด้านขยะทะเล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะทะเล  
และความคิดริเริ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านมลพิษจากขยะทะเลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ย  าถึงความกังวลต่อปริมาณขยะทะเลที่มีมากขึ น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากขยะทะเล  
ต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ  

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบต่อปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน  
กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล มีแนวทางช่วยลดปริมาณขยะทะเลด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน 
ที่จะพัฒนานวัตกรรมหรือการน ากลับไปใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เพ่ือลดปริมาณขยะทะเลให้ได้ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับ
รัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย คือ ส่งเสริมการป้องกัน
และลดขยะพลาสติกในทะเลอย่างยั่งยืนและมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ การยกเว้นรัษฎากร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ดังกล่าว  

สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว คือก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละ 25 ของรายจ่ายที่ซื อบรรจุภัณฑ์พลาสติก  
ที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ส าหรับเงินได้ที่จ่ายไปตั งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั งนี  การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี จะท าให้
ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่จะช่วยส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้  
ทางชีวภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมให้มีการใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรวมทั งประชาชนมีความสนใจตระหนัก
ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ น ช่วยลดปริมาณขยะและสิ่งตกค้างที่ไม่ย่อยสลาย  
ส่งผลดีในเรื่องการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและลดงบประมาณของภาครัฐในการก าจัดขยะตกค้าง
และการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข   
กรม  กรมควบคุมโรค 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2590 1401-2 
1) หัวข้อเรื่อง  เตือนประชาชน ฝนตกน  าขัง ระวังโรคฉี่หนู 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  เตือนประชาชน ฝนตกน  าขัง ระวังโรคฉี่หนู 
ในช่วงนี เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื นฝนตกหนักมีน  าท่วมขัง ดินโคลนชื นแฉะ ประชาชนที่ต้องสัมผัสดินและ

เดินลุยน  าเป็นเวลานาน ๆ อาจท าให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ซ่ึงเชื อโรคมักจะ
ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน  าขัง พื นดินโคลน หรือพื นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คันนา สวน รวมทั งในบ้าน  
โดยเชื อโรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่น  าเป็นเวลานาน หรือเยื่อบุตา รวมถึง
อาหารและน  าดื่มที่มีเชื อโรคปนเปื้อน  

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ แนะน ำวิธีป้องกันให้ประชำชน โดยไม่ย่ าน  าท่วมขัง ดินโคลน พื นที่ชื น
แฉะด้วยเท้าเปล่า สวมรองเท้าบู๊ท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันน  าได้เพ่ือป้องกันเท้าสัมผัสเชื อโรคโดยตรง 
หมั่นดูแลท าความสะอาดด้วยน  าและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้งหลังลุยน  า ควรเก็บอาหารและ
น  าดื่มให้มิดชิด เลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มโดยใช้ปากสัมผัสโดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจาก
อาจมีเชื อโรคปนเปื้อน และส าหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์หรือสิ่งสกปรก ควรล้างมือและอาบน  าช าระ
ร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการท างาน ควรก าจัดขยะและเศษอาหารในบ้านเรือนรวมถึงสถานที่ท างาน 
ให้สะอาดเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู  

โดยผู้ป่วยโรคฉี่หนูจะมี ลักษณะอำกำร คือ มีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื อ  
โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา บางรายอาจมีอาการปวดหัว ตาแดง แต่จะมีบางส่วนซึ่งมีอาการรุนแรง  
เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด และช็อค 
(ไม่รู้สึกตัว) ในหลายครั งผู้ป่วยจะรอให้มีอาการหนักแล้วจึงมารักษาท าให้ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต จึงขอผู้ที่มี
อำกำรดังกล่ำว ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติกำรลุยน้ ำให้ทรำบ เพื่อประเมินกำรรักษำได้อย่ำงถูกต้อง  
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง ที่ส าคัญอย่าซื อยากินเอง
เพราะอาจท าให้อาการรุนแรงขึ นได้ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สำยด่วนกรมควบคุมโรค  
โทร. 1422 
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่  14  มิถุนำยน 2562 
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