ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงมหาดไทย
1. มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า ๓๐,๐๐๐ อัตรา
เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
2. ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือ
โควิด-19 ดีที่สุดในโลก
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวง
5. เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2225 4886 หรือ 0 2241 9000 ต่อ 2114
๑) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๒ โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่
๑) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นเพื่ อดู แลผู้สู งอายุ ที่มีภ าวะพึ่งพิ ง โดยกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้อ งถิ่น ดำเนิ นการจ้างงานเพื่ อปฏิ บัติ งานเป็ นอาสาสมัครบริบาลท้ อ งถิ่น ระยะเวลา ๑๒ เดือ น
รวม ๑๕,๕๔๘ คน อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยดำเนิน การตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน
๒๕๖๔ ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชน และเกิด
นัก บริบ าลที่ เป็ น อาชี พ ใหม่ ในท้ อ งถิ่ น ซึ่ งในระยะยาวจะเป็ น อาชี พ ที่ มี ศักยภาพในการสร้า งรายได้ให้ แ ก่
ประชาชน โดยเปิด รับสมัครตั้งแต่วัน ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
และ ๒) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกรมการปกครอง
ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๗,๒๕๕ ตำบล ตำบลละ ๒ คน
รวม ๑๔,๕๑๐ คน อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔
ซึ่ ง จะทำให้ เกิ ด การส่ งเสริ ม และกระตุ้ น การบริ โ ภคภาคครั วเรื อ น เกิ ด การจ้ า งงานในทุ ก ตำบล อำเภอ
ทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนกันยายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ศบค.) แนะนำ
แนวทางร่วมกิจกรรมหรืองานที่มีคนมารวมตัวกันเป็น จำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสประเภทต่าง ๆ ได้
สำหรับการป้องกันในกรณีที่จะต้องมาอยู่รวมตัวกัน จะต้องมีระบบการคัดกรองบุคคล เช่นเดียวกันกับ
ในกรณี ที่ เราเดิน ทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยการคัดกรองเริ่มต้ นตั้งแต่การเฝ้าสังเกตอาการตนเองหากรู้สึก
มีอาการไข้ ไอ หรือเจ็บคอ ไม่ควรที่จะเดินทางไปรวมตัวกับบุคคลอื่น และสำหรับผู้จัดงานหรือผู้จัดกิจกรรม
ก็ต้ องมี ระบบการคั ดกรองที่ ดี และที่ สำคั ญ ต้ องให้ ทุก คนสวมใส่ หน้ ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า และหาก
สามารถจัดพื้นที่ให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือสถานที่เปิด ไม่อยู่ใกล้ชิดกันจนเกินไป ก็จะทำให้
โอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรคนั้นลดลงไปด้วย
สอบถามข้อ มูลเพิ่ม เติ มโทร สายด่ วน ๑๑๑๑ หรือสอบถามแนวทางการป้ อ งกั นโรคผ่ านสายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก
ข่าวดี! ไทยขึ้นแท่นอันดับ ๑ ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากโควิด -19 จากการจัดอันดับดัชนี
Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่าง ๆ ในด้าน
การฟื้ น ตั ว (Global Recovery Index) และด้ า นความรุ น แรงของการระบาด (Global Severity Index)
โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก ๑๘๔ ประเทศทั่วโลก
สำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 ซึ่งคะแนน ๗๐% มาจากตัวชี้วัด ๔ ด้าน หากคะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี โดยประเมินผลดังนี้
๑) จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร ๒) ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ ๓) จำนวนการ
ตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ และ ๔) จำนวนการตรวจต่อประชากร ส่วนอีก ๓๐% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจาก
ดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย
Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ๓ หมวดหมู่ คือ ๑) ความสามารถในการตรวจพบ
และรายงานการติดเชื้อ ๒) ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค และ ๓) ความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งของโลก (ณ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓) ด้วยคะแนนรวม ๘๒.๒๗ และจัดอยู่
ในกลุ่มเรตติ้ง ๕ คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก
อีกดัชนี คือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19
หากคะแนนน้ อ ย หมายถึ ง มี ความรุน แรงน้ อ ย โดยประมวลผลจากคะแนน ๗๐% เป็ น ค่ า ความรุน แรง
ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร และ ๒) สัดส่วนผู้เสียชีวิตจาก
โรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ และต่อประชากรคะแนน ๓๐% เป็นคะแนนคงที่
ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมิน
โดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศ
ในการรับมือกับโรคระบาด แบ่งเป็น ๒ หมวด ประกอบด้วย ๑) ความสามารถในการป้องกันโรคระบาด และ
๒) ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด โดยประเทศไทยได้คะแนนรวม ๑๐.๗๐
อยู่ ใ นกลุ่ ม เรตติ้ ง ๑ หมายถึ ง ประเทศที่ รับ มื อกั บ วิ ก ฤตได้ ดี โดยมี เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารติ ด เชื้ อ ต่ ำ และมี
ผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
๑) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู
ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง ดินโคลนชื้นแฉะ การสัมผัสดินและเดินลุยน้ำ
เป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เชื้อฉี่หนูมักจะปนเปื้อน
อยู่ในแหล่งน้ำขัง พื้นดินโคลน หรือพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คันนา สวน รวมทั้งในบ้าน โดยเชื้อ
โรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่น้ำเป็ นเวลานาน หรือเยื่อบุ ตา รวมถึ ง
อาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน
การป้องกัน
1. ไม่ย่ำน้ำท่วมขัง ดินโคลน พื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า
2. สวมรองเท้าบู๊ท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันน้ำได้ ป้องกันเท้าสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง
3. ทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้ง หลังลุยน้ำ
4. สำหรับเกษตรกร ผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์ หรือสิ่งสกปรก ควรล้างมือ อาบน้ำชำระร่างกายทันที
หลังเสร็จจากการทำงาน
5. ควรเก็บอาหารและน้ ำดื่ ม ให้ มิ ด ชิด เลี่ย งการรับประทานอาหาร เครื่อ งดื่ ม โดยใช้ ปากสัม ผั ส
โดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน
6. ควรกำจัดขยะ เศษอาหารในบ้านเรือน สถานที่ทำงานให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู
อาการผู้ป่วยโรคฉี่หนู
มีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น อาการที่เด่น คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา บางราย
มีอาการปวดหัว ตาแดง บางรายมีอาการรุนแรง เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง
ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็ นเลือด และช็อค (ไม่รู้ สึกตัว) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่ม าพบ
แพทย์เมื่อมีอาการหนัก แนะให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง ที่สำคัญ
อย่าซื้อยากินเองเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ทั้งนี้ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2278 8642 หรือ 0 2265 6268
๑) หัวข้อเรื่อง เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์
ขยะเศษอาหารกำลังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลาย ๆ คนไม่ได้สนใจหรือเอาใจใส่กับปัญหาเรื่องนี้มากนัก
โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน และส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไป ทำให้การ
คัดแยกขยะก่อนการนำไปรีไซเคิลและกำจัดเป็นไปได้อย่างลำบาก ทั้งนี้ หากจัดการไม่ถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อม ได้มีก ารผลักดั นให้ก าร
จัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากเดิมที่เน้นการกำจัดทิ้งมากที่สุด
มาเป็นเน้นเรื่องการลดสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) นำมาใช้ซ้ำ (Reuse)
นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีการจำแนกประเภทของขยะมูลฝอย รวมถึงคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ
โดยทำให้เหลือมูลฝอยที่ต้องกำจัดทิ้งให้น้อยที่สุด ซึ่งการนำขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ หรือขยะเศษอาหาร
มาใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น
1. การรวบรวมมูลฝอยไปเลี้ยงสัตว์ เป็นการนำเศษอาหาร เศษผักที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการ
เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง
2. การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษอาหารที่เหลือทิ้ง สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับ
ปลูกผักสวนครัวในบ้านได้
3. การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เศษผักและผลไม้ที่เหลือใช้ สามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ได้
ซึ่งประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ เร่งดอกเร่งผล ใช้ฉีดพ่นดินจะช่วยปรับโครงสร้างในดิน
และเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ช่วยย่อยสลายเศษใบไม้แห้งในสวน รวมถึงใช้ดับกลิ่น
ในอ่างล้างจาน โถสุขภัณฑ์ และรางระบายน้ำเสีย
4. เป็ น ธาตุ อาหารเสริมสำหรั บ ผั ก สวนครั ว เศษวั สดุ บางอย่ า งสามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ ได้
อีกหลายอย่าง เช่น เปลือกไข่ ช่วยป้องกันหอยทากมากินต้นอ่อนพืช หรือเปลือกถั่วลิสง ช่วยบำรุงต้นไม้และ
พืชผักได้เป็นอย่างดี
5. ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร โดยผ่านกระบวนการหมักขยะอินทรีย์ สามารถนำไปใช้เป็นพลังงาน
ให้ความร้อน แสงสว่าง และเดินเครื่องยนต์ได้
การจั ดการปัญ หาขยะมูลฝอยอย่างจริงจั งสิ่งที่ สำคัญ คือ การปรับมุ มมองและเปลี่ย นวิธีคิดใหม่
โดยการมองสิ่งเหลือใช้ หรือวัสดุเหลือใช้ให้เป็นทรัพยากรเป็นต้นทุนในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ อันจะช่วย
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้
เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
หากเกิดน้ำท่วม
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา
กระทรวงการคลัง
5. คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง
โควิด-19 คลี่คลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค.
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แจ้งรายละเอียด
การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการลงทุน
2. สถานที่ใช้เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม หรือที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เป็นการติดตั้งแบบถาวรและ
ได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด
3. การอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการ
กทม. หรือ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดมี อ ำนาจในการอนุ ญ าตให้ สนามชนโค สนามชนไก่ หรือ สนามแข่ งขัน อื่ น
ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเปิดดำเนินการได้
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุ มหลั ก 1. มี มาตรการคั ดกรอง 2. ทำความสะอาดอย่ างสม่ ำเสมอ 3. สวมหน้ ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า 4. จัดให้มีจุดล้างมือ 5. มีการเว้นระยะห่าง 6. ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 7. ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องงดเข้าพื้นที่ และ 8. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
มาตรการเสริ ม 1. จั ด ให้ มี ระบบระบายอากาศที่ ดี และทำความสะอาดสม่ ำ เสมอ 2. มี ก าร
เว้นระยะห่าง 3. ใช้สถานที่ถ่ายทำที่กว้างขวาง แบ่งพื้นที่ชัดเจน 4. จัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล
5. มีการแนะนำทีมงานจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทุกคนก่อนเริ่มงาน และ 6. พัฒนานวัตกรรม
การถ่ายทำรูปแบบใหม่
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2354 5222
๑) หัวข้อเรื่อง แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย
เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องใช้
เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ โดยวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องคือไม่ควรหลวมหรือแน่น
เกินไป ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้า และครอบคลุมทุกส่วนของจมูก แก้ม และคาง ไม่ควรมี
การรั่วบริเวณหน้ากากและผิวหนัง ที่สำคัญการใส่หน้ากากอนามัยใต้จมูกไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม
การใส่หน้ากากอนามัยอาจก่อให้เกิดปัญหาทางโรคผิวหนังได้ อาทิ
๑) ปั ญ หาผิ ว หนั ง อั ก เสบบริเวณสายคล้ อ งหู เป็ น การระคายเคื อ งจากการเสี ย ดสี และเหงื่ อ
เช่นเดียวกับผิวหน้า ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี ไม่รัดแน่น หรือหลวมเกินไป ปัจจุบันมีอุปกรณ์
เพื่อช่วยไม่ให้สายคล้องหูรัดมากเกินไป แนะนำเลือกใช้เสริมได้ หากมีการอักเสบต่อเนื่องหรือค่อนข้างมาก
ควรพบแพทย์ผิวหนัง เพื่อรับยาลดการอักเสบที่เหมาะสม
๒) ปั ญ หาผิ ว หน้ า อั ก เสบ เกิ ด จากการระคายเคื อ ง เมื่ อ ต้ อ งใส่ ห น้ า กากอนามั ย เป็ น เวลานาน
นอกจากนี้จากสภาพอากาศที่ร้อนก็ทำให้สภาพผิวหนังอ่อนแอลง และเกิดการระคายเคืองได้ ทั้งจากการสัมผัส
เสียดสี และจากสารเคลือบหน้ากาก ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยแบบหลวม เพราะจะไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้
และต้องระมัดระวังอย่าให้เหงื่อออกมาก และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อเริ่มเปียกชื้ น ข้อแนะนำควรใช้ครีม
บำรุงผิวให้ผิวหน้าแข็งแรง ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำให้หน้าขาว เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่
ระคายผิว ควรเลือกครีมกันแดดกับครีมบำรุงผิวที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตัน
๓) ปัญหาสิว เกิดจากการเสียดสีของหน้ากากอนามัยกับใบหน้า และผดที่เกิดจากความร้อน เป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ข้อแนะนำควรใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่
เหมาะกับผิวบุคคลนั้นจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร
ช่องทางการติดต่อ โทร.0 2590 9556-7 หรือสายด่วน PEA Call Center 1129
1) หัวข้อเรื่อง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค (PEA) ขอให้ ประชาชนติ ด ตามข้ อ มู ลข่ าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตื อ น
จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะ
และมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้
- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูง
หรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง
- กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตซ์
ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้น
อาจอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
- กรณี เป็ น บ้ า นสองชั้ น และมี สวิ ต ซ์ แ ยกแต่ ละชั้ น หากน้ ำกำลั งจะท่ วมชั้ น ล่ าง ให้ ปลดสวิต ซ์ ตั ด
กระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง
- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตซ์ที่ชั้นล่างให้
เพื่อความปลอดภัย
- ควรอยู่ ห่ างจากเสาไฟฟ้ า หรื อ ระบบจำหน่ ายในพื้ น ที่ น้ ำ ท่ วมอย่ า งน้ อ ย 2-3 เมตร เพื่ อ ความ
ปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรื อสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบ
แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข
- หากพบผู้ ถู ก กระแสไฟฟ้ าดู ด อย่ าใช้ มื อเปล่ าแตะต้ องตั วผู้ ที่ ติ ดอยู่ กั บกระแสไฟฟ้ าหรื อ ตั วนำ
ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย
- ใช้ วั ต ถุ ที่ ไม่ เ ป็ น สื่ อ ไฟฟ้ า ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบเหตุ เช่ น สายยางหรื อ พลาสติ ก ที่ แ ห้ ง สนิ ท
ถุงมือยางหรือผ้าแห้ง พันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือให้ผู้มี
ความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตซ์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง
ให้หลีกเลี่ยงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยตามอาคารสูง ควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า
เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ใกล้กับ
สายไฟฟ้า
การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวัง
เป็นพิเศษ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888
๑) หัวข้อเรื่อง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำรงชีพ
ของประชาชน ทำให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียนต่อ
กองทุ นเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่ากองทุน ฯ มีเงินเพี ยงพอให้ ทุกคนได้กู้ยืม เรีย น
อย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตา ของแต่ละสถานศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืม
ประมาณ 34,000 ล้ า นบาท สำหรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ผู้ กู้ ยื ม ทั้ ง รายใหม่ แ ละรายเก่ า ประมาณ
590,000 ราย และขยายเวลาให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่
30 กันยายน 2563
นอกจากนี้ ได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ เกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จากเดิม รายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือน
ให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ดังนี้
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท/เดือน
– ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท/เดือน
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Line@กยศ.
หรือโทร. 0 2016 4888
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2273 9020
๑) หัวข้อเรื่อง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คลี่คลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค.
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คลี่คลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค.
กระทรวงการคลั ง มี ความพร้อ มที่ จ ะเปิ ด ลงทะเบี ย นบั ต รสวั สดิ ก ารแห่ งรั ฐ รอบใหม่ เนื่ อ งจาก
ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ทำให้ต้องเลื่อน
การลงทะเบียนออกไป ซึ่งหากสถานการณ์โรคโควิด -19 คลี่คลายลง คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้
ภายในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิม จะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคม
๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้
๑) ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง บขส. และรถไฟ รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน
๒) เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร
ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินจำนวน
๒๐๐-๓๐๐ บาท ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
๓) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (ก๊าซแอลพี จี) รายละ ๔๕ บาทต่อ เดือน โดยนำไปใช้เป็ นส่วนลด
ในการซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา ๓ เดือน
๔) ส่ วนลดค่าซื้ อก๊าซหุงต้ ม ปตท. รายละ ๑๐๐ บาทต่ อเดื อน เพื่ อ ใช้ในร้านค้ าที่ร่วมรายการ
เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย
๕) คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕% สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ
หรือร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕% ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) สามารถกดเป็นเงินสดหรือนำไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้ าประชารัฐ
และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการได้ ยอดคืนเงินสูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน
๖) ค่าน้ำประปา ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์
เดือนละ ๑๐๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
๗) ค่าไฟฟ้า ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๓๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์เดือนละ
๒๓๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
สำหรับค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า หลังจากที่ชำระค่าบริการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและ
ทำการโอนเงินคืนกลับเข้าบัตรสวัสดิการให้ในภายหลัง
*********

