ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ “เรารักกัน”
สำนักนายกรัฐมนตรี
2. ขยายเวลา “เราชนะ” กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน
ถึง 5 มีนาคม 64
3. ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง “เราชนะ” กระทรวงการคลัง
สำนักนายกรัฐมนตรี
4. คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. เรียนฟรี! ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน
สหกรณ์

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 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ “เรารักกัน”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ “เรารักกัน”
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓
ภายใต้ โครงการ “ม33 เรารัก กั น ” โดยผู้ ประกั น ตนจะได้ รับเงิน สนั บสนุ น ผ่า นแอปพลิ เคชั น “เป๋ าตั ง ”
เป็นรายสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๐๐๐ บาทต่อคน เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและ
บริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”
เงื่ อ นไขของผู้ รับ สิ ท ธิ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยและเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา ๓๓ ในระบบ
ประกันสังคม ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” และไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชี
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยสามารถลงทะเบี ย นเพื่ อ ขอรั บ สิ ท ธิ ได้ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ – ๗ มี น าคม ๒๕๖๔
ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่ ๘ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้รับสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูล
และประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่าน
แอปพลิ เคชั น “เป๋ าตั ง” ทั้ งนี้ จะดำเนิ น การโอนเงิน ทุ ก วั น จัน ทร์ จำนวนครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท จนครบ
๔,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๒, ๒๙ มีน าคม และ ๕, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ และสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้ าและ
บริการได้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ โทร. 0 2111 1144
1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลา “เราชนะ” กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 5 มีนาคม 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลา “เราชนะ” กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 5 มีนาคม 64
ข่าวดีสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โครงการ "เราชนะ" ขยายเวลาการลงทะเบียน สำหรับ
ประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิมที่ปิดรับลงทะเบียน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นสิ้นสุดในวันที่ 5 มีนาคม ๒๕64 โดยสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง
ที่ สาขาของ ธนาคารกรุงไทย กว่า 1,000 สาขารวมถึงจุดบริการพิเศษทั้ง 871 จุดทั่วประเทศ
สำหรั บ ผู้ เดิ น ทางไปที่ ธนาคาร ทางธนาคารจะแจกบั ต รคิ ว ตามจำนวนลู ก ค้ า ที่ สาขาสามารถ
ให้บริการได้สูงสุดในแต่ละวัน กรณีติดต่อลงทะเบียนเกินจำนวน ธนาคารจะแจกบัตรคิวและนัดหมายเพื่อมา
ลงทะเบียนในวันต่อไป โดยกำหนดวันและช่วงเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง
ขอย้ำว่า ประชาชนไม่จ ำเป็ น ต้ องรีบลงทะเบี ย น หากมี คุณ สมบัติ เข้ าเกณฑ์ จะได้ รับสิท ธิทุ ก คน
กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ โทร. 0 2111 1144
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2273 9020
1) หัวข้อเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง “เราชนะ”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง “เราชนะ”
เป็นที่ทราบกันดีว่ามาตรการเยียวยาโควิด-19 ผ่านโครงการ “เราชนะ” ที่สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือสูงสุด
๗,๐๐๐ บาท ผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้และต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้า
ที่ร่วมโครงการ จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขณะเดียวกัน พบว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ พยายามจะหาวิธีทั้ ง สแกนออนไลน์ หรือตกลงกับร้านค้า
ขอแลกเป็ นเงินสด ซึ่งเป็นการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ เรื่องดัง กล่าว กระทรวงการคลัง
ได้ประสานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมาย หากตรวจสอบพบว่ามีการ
กระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้ แอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้า รวมถึงหยุดจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที รวมถึง
ระงับแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด
จึง ขอย้ ำเตื อ นประชาชนและร้า นค้ าให้ ป ฏิ บั ติต ามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขของโครงการ และไม่ ห ลงเชื่ อ
คำโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือรับบริการจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อ
ที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด ซึ่งจะมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปด้วย
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการและการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินกว่าปกติ
สามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดมาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐
หรือ E-mail: wewin@fpo.go.th
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าไทยตกขบวนรับวัคซีนฟรีจากโครงการโคแวกซ์ (COVAX) หรือโครงการ
เพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก รัฐบาลจึงได้ชี้แจงว่าโครงการโคแวกซ์เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
ของกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรม เพื่อรับมือโรคระบาดจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีน
โควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลขอชี้แจงเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑. ประเทศไทยได้ส่งหนั งสือแสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมตั้งแต่ช่วงต้น ของโครงการแล้ว แม้ วัคซี น
จะอยู่ในระหว่างการพัฒนาก็ตาม
๒. ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงหากเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ จะต้อง
จ่ายเงิน จำนวนมากเช่ น เดี ยวกั บสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซี ย โดยจะไม่ รับวัคซีน ฟรี เหมื อนกั บกัม พู ช า
สปป.ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
๓. คณะทำงานจัดหาวัคซีนของไทยพิจารณาวิธีการบนผลประโยชน์ของประเทศและความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นหากต้องจ่ายเงินจองล่วงหน้าแต่ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่ชัดในการรับ
วัคซีนย่อมเกิดความเสี่ยงค่อนข้างมาก
ดังนั้น การที่ประเทศไทยทำความตกลงซื้อวัคซีนโควิ ด-19 จากผู้ผลิตโดยตรงจึงเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นกว่า สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขได้ โดยตรงกับ
ผู้ ผ ลิ ต อย่ า งไรก็ ต าม รัฐ บาลไม่ ไ ด้ ปิด กั้ น การเจรจากั บ ที่ ใดหรื อ หากโคแวกซ์ ป รั บเงื่อ นไขต่ า ง ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ก็ยังสามารถทำข้อตกลงร่วมกันได้ในอนาคต
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2579 7435
1) หัวข้อเรื่อง เรียนฟรี! ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เรียนฟรี! ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน
ประเทศไทยผู้คนทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และทำมายาวนาน แต่ผลผลิตที่ได้มีความไม่แน่นอนสูง
และรายได้ไม่มาก การพลิกโฉมภาคเกษตรกรรมให้สร้างรายได้สูงผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีตรงความ
ต้องการของตลาดต้องอาศัยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุนปริญญาตรีแก่ผู้ที่สนใจเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่มีวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
ไม่จำกัดสาขา และ ไม่จำกัดอายุ จำนวน 270 ทุน ใน 3 มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รับสมัครถึง เดือน มีนาคม ๒๕64) โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างผู้นำการเกษตรระดับชุมชนที่มีความคิดเป็นระบบ สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชนและ
เป็นต้นแบบในการยกระดับรายได้ในภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โทร 0 2579 7435
*********
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