ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. “4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการพัฒนา
2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม
สังคมและความมั่นคง
ประเพณี
ของมนุษย์

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
3. รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละออง
และความปลอดภัย
4. B10 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5” กระทรวงพลังงาน
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
5. ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่
เริ่มมีนาคมนี้เป็นต้นไป

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
-

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 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง “4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำประชาชนทุกท่านเกี่ยวกับ “4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา
(COVID-19)” โดยสามารถทำได้ ดังนี้
1. รับประทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
2. ใช้ช้อนกลางขณะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
3. ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือ เมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก
4. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปในแหล่งชุมชน/พื้นที่เสี่ยง
5. หากมีไข้ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบปรึกษาแพทย์
หากท่านหรือบุคคลรอบข้างท่านใดที่มีลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2642 4305 , โทรสาร 0 2642 4305 และ www.dop.go.th
1) หัวข้อเรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับ
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 หมายถึงสังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยในปี พ.ศ.
2563 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 12,621,660 คน (ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 3,857,570 คน และผู้สูงอายุอยู่ในค รัวเรือนยากจน
ตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 26,736 คน (ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ
กรุงเทพฯ 2562) รวมทั้งอัตราการตายของผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 2.23 (ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561) จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับ สนุน ในด้านต่าง ๆ โดย มาตรา 11 (12) ระบุว ่าการสงเคราะห์ ในการจัดการศพ
ตามประเพณี
๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน /การแก้ไขปัญหา
การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ให้ส ำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า
38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ ผู้สูงอายุ
ยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา ให้น ายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่ว นตำบล หรือกำนัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออก
หนังสือรับรอง
โดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร หากผ่าน
คุณสมบัติ จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการงานศพได้ตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียโอกาสในการเข้ารับบริการ

-24) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีสิทธิตามเกณฑ์ฯ
จำนวน ๑๒,๗๐๕ ราย เป็ น เงิ น ๒๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท ปี ง บประมาณ 25๖๑ จำนวน ๙,๓๘๓ ราย เป็ น เงิน
๑๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10,402 ราย
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและมีฐานะยากจน ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่ไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือ
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพื่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การสนับสนุน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามกฎหมาย
โดยผู้จัด การงานศพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
หากผ่านคุณสมบัติ จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมี
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือน
มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน
ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ หากผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการงานศพตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
ไม่เสียโอกาสในการเข้ารับบริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือ
ในการจัด การศพผู ้ สู งอายุต ามประเพณี เพื ่ อ บรรเทาและแบ่ งเบาภาระค่ าใช้ จ ่า ยของครั วเรื อนยากจน
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัด หรือ
โทรศัพท์ 0 2642 4336 กรมกิจการผู้สูงอายุ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2299 4351 , 0 2299 4360 - 64
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละอองและความปลอดภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุน่ ละอองและความปลอดภัย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว โดยรูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันได้
เปลี ่ ย นแปลงไป และยั ง มี ร ายละเอี ย ดที ่ จ ะต้ อ งกำหนดเพิ ่ ม เติ ม เกี ่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ฝุ ่ น ละออง
ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้น จั่นหอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน จึง แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่น
หอสู ง (ทาวเวอร์ เครน) และเดอร์ ริ กเครน (การใช้ งานเพื ่ อรื ้อ ถอนทาวเวอร์เ ค รนลงจากตัวอาคาร)
เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดังนี้
1. ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะแนวอาคารติดกับ
ที่ดินอื่นตามที่กำหนดหรืออาคารที่อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน ผู้ดำเนินการต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่น
ละออง เช่น ล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ปิดหรือคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง
การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิดให้มิดชิด การผสมคอนกรีตหรือการไสไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม
และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
2. ระหว่างการก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ
นั่งร้านและค้ำยัน ที่ใช้รับน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นประจำสำหรับการก่อสร้างอาคาร
ที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้าง
อาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน
3. กำหนดให้นั่งร้านและค้ำยัน ที่สร้างด้วยโลหะ ฐานรองรับต้องรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า
2 เท่า ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้
ต้องไม่น้อยกว่า 4 เท่า
4. ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจัน่
โดยเฉพาะปั้นจั่นหอสูงที่ใช้สอยเป็นประจำ และนำหลักการณ์ดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคาร
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง โทรศัพท์ 0 2299 4351 และที่หมายเลข 0 2299 4360 - 64
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงพลังงาน
กรม/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงพลังงาน
ช่องทางติดต่อ www.energy.go.th
1) หัวข้อเรื่อง B10 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง B10 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5”
B10 เป็ น น้ ำ มั น ดี เซลที ่ ม ีส ั ด ส่ วนผสมไบโอดี เซลที ่ ผ ลิ ต จากปาล์ มน้ ำมั นในอัต รา 10%
ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา จากเดิมที่เป็น B7 ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันแบบ
ยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เนื่องจากไบโอดีเซลที่นำไปผสมในน้ำมันดีเซลนั้น
ช่วยลดสารพิษที่ออกมากับไอเสียรถยนต์ให้น้อยลง
ที่สำคัญ ยังเป็นการช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้ใช้ B10 อีกด้วย เนื่องจากราคา B10
จะถูกกว่าดีเซล B7 เดิม ลิตรละ 2 บาท และยังช่วยชาติประหยัดนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ถึงประมาณวันละ
1.8 ล้ า นลิ ต รเลยที เ ดี ย วจะเห็ น ได้ ว ่ า หากผู ้ ใ ช้ ร ถเครื ่ อ งยนต์ ด ี เ ซลหั น ม าใช้ B10 กั น มากขึ้ น
เกิดประโยชน์หลายต่อ เรียกได้ว่า คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ และยังช่วยลดฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านตรวจสอบรถยนต์รุ่นที่สามารถใช้ B10 โดยสามารถโทรสอบถามที่
ศูนย์บริการรถยนต์ได้ ส่วนรถเก่าและรถยุโรปสามารถใช้ B7 เป็นน้ำมันดีเซลทางเลือก รวมถึงมี B20
เป็นดีเซลทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกด้วย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ภายนอก สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ (สสป.)
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2558 6100 ต่อ 6732, 6734, 6737, 6740
1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ เริ่มมีนาคมนี้เป็นต้นไป
2) ที่มา/หลักการ
ธ.ก.ส. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริการทางการเงินที่ครบวงจรและทันสมัย โดยเน้นการเพิ่ม
พันธมิตรรายใหม่และขยายช่องทางการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่
จึงได้พิจารณาสัญญาให้บริการจ่ายเงินรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการ
ให้บริการนี้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถูกรางวัล ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการขอขึ้นรางวัลสลากฯ
ตลอดจนเป็นโอกาสในการเชิญชวนลูกค้าให้มาเลือกใช้บริการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. ได้มากยิ่งขึ้น
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
ธ.ก.ส. รับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียง
ร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตรา
ร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบัน
ที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว อีกทั้งสามารถฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ ธ.ก.ส. สาขาได้ทันที
ในการนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการจ่ายเงิน
รางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” ให้กับพนักงานประจำสาขา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลและการตรวจพิสูจน์สลาก โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในงวดการออกรางวัล งวดประจำวันที่
1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. สาขา 1,272 สาขาทั่วประเทศ
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับความสะดวกในการขึ้นรางวัลและลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัลแล้ว
ที่สำคัญยังช่วยบรรเทาปัญหาการนำสลากฯปลอมมาขึ้นรางวัลด้วย เนื่องจากสาขาของ ธ.ก.ส.มีการตรวจสอบสลาก
ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริการจ่ายเงินรางวัล
โดยเฉพาะ
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ทำให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัลมีความสะดวกในการรับเงินรางวัล นอกจากนี้
ยังเป็นการส่งเสริมการออมให้กับลูกค้าปัจจุบันและประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ให้สามารถฝากเงินกับ
ธ.ก.ส. ได้ง่ายยิ่งขึ้น

-26) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึน้ รางวัลลอตเตอรี่ เริม่ มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ลงนามเป็นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยเสียค่าธรรมเนียม
เพียงร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมาย
กำหนด ในอัต ราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทำให้ ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับ
ความสะดวกในการขึ้นรางวัลและลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัล ที่สำคัญยังช่วยบรรเทา
ปัญหาการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมมาขึ้นรางวัลด้วย เนื่องจากสาขาของ ธ.ก.ส. มีการตรวจสอบสลาก
ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริก าร
จ่ายเงินรางวัลโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว อีกทั้งสามารถ
ฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ ธ.ก.ส. สาขาได้ทันที โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในงวดการออกรางวัล
งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ทั้ง 1,272 สาขาทั่วประเทศ
*********

