
 
 
 

ล ำดับ เรื่อง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 
กำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พุทธศักรำช 2562 

1. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 

กระทรวงมหาดไทย - 

ด้ำนกำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ 
2. “บ้านคนไทยประชารัฐ” เพื่อลดความเหล่ือมล ้า 

และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
กระทรวงการคลัง - 

3. ประกันสังคม ทุ่ม 10,000 ล้าน ส่งเสริมการจ้างงาน 
ในสถานประกอบการ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

ด้ำนกำรผลกัดนัและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปญัหำสังคม 
4. รัฐบาลหนุนงบประมาณเพ่ิมการใช้ยางพารา 

ในหน่วยงานรัฐ 
กระทรวงกลาโหม - 

ด้ำนกำรสง่เสริมกำรค้ำและกำรลงทนุ 
5. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕ 

ยกระดับการค้าและการลงทุนในเขตพื นที่ชายแดน 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- 

ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
6. “เอชไอว”ี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 
หมายเหตุ  

1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดน้าข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีก้าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
********* 

 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 13 / 2562  



 
 
กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
1) หัวข้อเร่ือง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พุทธศักราช 2562 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เร่ือง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พุทธศักราช 2562 

รัฐบาลได้เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว ประจ้าปีพุทธศักราช 2562 ทั งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนภูมิภาคกระทรวง 
มหาดไทยได้แจ้งไปยังทุกจังหวัดจัดกิจกรรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในวันอาทิตย์ที่  
28 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี   

เวลำ 07.30 น. พิธีท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร จ ำนวน 68 รูป  
เวลำ 09.00 น. พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล  
เวลำ 19.00 น. พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  
และกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำล ำน้ ำ ล ำคลอง” เพ่ือถวำยพระรำชกุศล และกิจกรรม

บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์อ่ืน ๆ ตำมที่จังหวัดก ำหนด 
พร้อมนี  กระทรวงมหาดไทยได้เ ปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด สถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 
2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562  และเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารส้านักงานและที่พักอาศัย 
พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิ ธี  
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั งประดับไฟบริเวณอาคารส้านักงานและที่พักอาศัยให้สวยงาม
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน 

********* 
 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม กรมธนารักษ์ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ส้านักงานเลขานุการกรม โทร 0 2278 5641 
ผู้ประสำนงำน นายอภิรักษ์ ค้าสกุล ผู้อ้านวยการส่วนประชาสัมพันธ์ 0 2278 5641  

1) หัวข้อเร่ือง  “บ้านคนไทยประชารัฐ” เพื่อลดความเหล่ือมล ้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
2) ที่มำ/หลักกำร 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2561 เห็นชอบกรอบการด้าเนินโครงการ “บ้านคนไทย
ประชารัฐ” พร้อมทั งขอให้กระทรวงการคลังด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
มติคณะรัฐมนตรีต่อไป กรมธนารักษ์จึงได้คัดเลือกท่ีราชพัสดุท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสม จ้านวน  
8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค เพื่อน้ามาด้าเนินโครงการน้าร่อง ได้แก่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย 
ล้าปาง ขอนแก่น อุดรธานี และนครพนม เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ 

กรมธนารักษ์ก้าหนดรูปแบบการก่อสร้างโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” เป็นประเภทท่ีอยู่อาศัย  
3 รูปแบบ ประกอบด้วย บ้ำนแฝด ก้าหนดให้มีพื นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร บ้ำนแถว ก้าหนดให้มี
พื นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และ อำคำรชุดพักอำศัย ก้าหนดให้มีพื นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  
28 ตารางเมตรโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 1) ประชาชนท่ีอยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับ
กระทรวงการคลัง  2) ประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3) ประชาชนท่ัวไป  
โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายล้าดับท่ี 1 ก่อน เมื่อ Supply เหลือจึงพิจารณากลุ่มเป้าหมายท่ี 2 และ 3 ตามล้าดับต่อไป 

ส้าหรับรูปแบบโครงการเป็นการผ่อนช้าระสู่การเช่าระยะยาว (Rent to Lease) กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
เป็นของผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัยและผู้ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการ โดยพื นท่ีโครงการ ท่ีราชพัสดุครอบคลุมทุกภาค  
ท่ัวประเทศราคาท่ีอยู่อาศัยในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาทต่อหน่วย และก้าหนดให้มีการจัดสรร
พื นท่ีส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื นท่ีโครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินสนับสนุนวงเงิน
สินเช่ือส้าหรับการด้าเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” โดยมีกรอบวงเงินโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท  

ทั งนี  สินเช่ือเพื่อพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย (Pre Finance) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคาร
ออมสิน โดยก้าหนดอัตราดอกเบี ยผ่อนปรนปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 3 ต่อปี หลังจากนั น MLR - ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี 
ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนสินเช่ือให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมพัฒนาโครงการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่
อาศัย (Post Finance) โดยก้าหนดอัตราดอกเบี ยผ่อนปรนปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 ร้อยละ 2.75 ต่อปี หลังจากนั น 
กรณีรายย่อย MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี หรือ กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR -  ร้อยละ 1.00 ต่อปี 
ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี โดยมีวงเงินสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยบนท่ีดินราชพัสดุในระดับราคา 350,000-
700,000 บาทต่อหน่วย อนึ่ง ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินพิจารณาขยายวงเงินสินเช่ือ
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
3) กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินกำร 

3.1 กรมธนารักษ์ได้ด้าเนินการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการท่ีอยู่อาศัย  
ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ช่ือโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ”  

3.2 กรมธนารักษ์ได้ผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาท่ีราชพัสดุพร้อมทั งจัดท้าสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ
เรียบร้อยแล้วทั ง 5 พื นท่ี และได้เปิดจองโครงการแล้ว 4 พื นท่ี (ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และเชียงราย) 

 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 13 / 2562 วันที่  19  กรกฎำคม 2562 
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3.3 โดยมีผู้จองสิทธิจ้านวน 2,249 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของจ้านวนยูนิตทั งหมด 2,302 ยูนิต 

ปัจจุบันได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้ว 1 แห่ง บนที่ราชพัสดุแปลงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ  

4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด้าเนินการเปิดประมูลเพื่อหาผู้ลงทุนในพื นท่ีนครพนม โดยมี
ก้าหนดยื่นซองประมูลในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

4.2 กรมธนารักษ์มีแผนงานในการคัดเลือกท่ีราชพัสดุ เพื่อด้าเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” 
ในระยะท่ี 2 

4.3 กรมธนารักษ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และแถลงข่าวสินเช่ือโครงการบ้านคนไทย
ประชารัฐ บนที่ดินท่ีราชพัสดุ ระหว่าง กรมธนารักษ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ณ อาคาร 
72 ปี กรมธนารักษ์  
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ 
 5.1 การด้าเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าร่วม
โครงการได้โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
 5.2 โครงการบ้านคนไทยประชารัฐเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความ
เหล่ือมล ้าของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 5.3 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในโครงการของรัฐ และท้าให้ประชาชนทราบถึงวงเงินสินเ ช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการบ้านคนไทยประชารัฐครั งนี   
6) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์  

เร่ือง  “บ้านคนไทยประชารัฐ” เพื่อลดความเหล่ือมล ้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
รัฐบาลเห็นชอบโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” พร้อมให้กรมธนารักษ์คัดเลือกที่ราชพัสดุ 

ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม จ้านวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค เพื่อน้ามาด้าเนินโครงการนา้ร่อง 
ได้แก่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย ล้าปาง ขอนแก่น อุดรธานี และนครพนม เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้มีที ่อยู ่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์จึงก้าหนดรูปแบบการ
ก่อสร้างโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” เป็นประเภทที่อยู่อาศัย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย บ้ำนแฝด 
ก้าหนดให้มีพื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร บ้ำนแถว ก้าหนดให้มีพื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 
ตารางเมตร และอำคำรชุดพักอำศัย  ก้าหนดให้มีพื  นที ่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร โดย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

1) ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง  
2) ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
3) ประชาชนทั่วไป  
โดยจะพิจารณากลุ่มเป้าหมายล้าดับที่ 1 ก่อน และพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 

ตามล้าดับ 
ส้าหรับรูปแบบโครงการเป็นการผ่อนช้าระสู่การเช่าระยะยาว (Rent to Lease) กรรมสิทธ์ิที่อยู่

อาศัยเป็นของผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัยและผู้ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการ โดยจะเป็นพื นที่โครงการที่ราชพัสดุ
ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ราคาที่อยู่อาศัยในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาทต่อหน่วย  
โดยก้าหนดให้มีการจัดสรรพื นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ  
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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และธนาคารออมสินสนับสนุนวงเงินสินเช่ือส้าหรับการด้าเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” โดยมีกรอบ
วงเงินโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท ทั  งนี   ได้จัดสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที ่อยู ่อาศัย (Pre 
Finance) ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เพื่อรองรับโครงการดังกล่าวแล้ว  

การด้าเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถ 
เข้าร่วมโครงการได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหล่ือมล ้าของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการของรัฐ ทั งนี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  
0 2278 5641 หรือติดต่อส้านักงานธนารักษ์พื นที่ทุกพื นที่ ในวันและเวลาราชการ 

********* 



 

 

 
 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงำน 
กรม ส้านักงานประกันสังคม 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ ส้านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2956 2533 

1) หัวข้อเร่ือง ประกันสังคม ทุ่ม 10,000 ล้าน ส่งเสริมการจ้างงานในสถานประกอบการ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกันสังคม ทุ่ม 10,000 ล้าน ส่งเสริมการจ้างงานในสถานประกอบการ 
ส้านักงานประกันสังคม ได้จัดท้าโครงการสินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงานวงเงินไม่เกิน 10,000 

ล้านบาท ให้สถานประกอบการที่ขึ นทะเบียนกับส้านักงานประกันสังคมกู้เงินกับธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการน้าไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง และเพิ่มผลผลิตแรงงาน โดยเป็น
การกู้เพื่อ Refinance ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินปล่อยกู้ของแต่ละธนาคาร โดยมีระยะเวลาการยื่น
ค้าขอกู้ตั งแต่เร่ิมโครงการจนถึง 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยวงเงิน
สินเช่ือที่ได้รับการอนุมัติเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน จ้านวน 10,000 ล้านบาท ได้มีการจัดสรรเป็ น  
3 วงเงิน ได้แก่ วงเงิน 6,000 ล้ำนบำท ส้าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้
ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย วงเงิน 3,000 ล้ำนบำท ส้าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51 - 200 คน 
วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย และ วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท ส้าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
เกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย ส่วนอัตราดอกเบี ยเงินกู้นั น สถานประกอบการ  
ที่สนใจกู้และมีหลักทรัพย์ค ้าประกัน อัตราดอกเบี ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3 ต่อปี และคงที่ 3 ปี และในกรณี
สถานประกอบการที่สนใจกู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกันหรือใช้บุคคลค ้าประกัน อัตราดอกเบี ยจะอยู่ที่
ร้อยละ 5 ต่อปี และคงที่ 3 ปี ในขณะนี มีธนาคารเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้ว 
จ้านวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารเพื่อการส่งออกและน้าเข้า 
แห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส้าหรับ
ข้อก้าหนดของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องขึ นทะเบียนกับส้านักงานประกันสังคมและ
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาจ้านวนผู้ประกันตน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเช่ือตลอดอายุโครงการ 3 ปี  

ทั งนี  เพื่อเป็นประโยชน์แก่นายจ้างและผู้ประกันตน นอกจากจะช่วยเป็นทุนหมุนเวียนและ
เสริมสร้างสภาพคล่องในสถานประกอบการ รักษาสภาพการจ้างงานแล้ว ยังท้าใ ห้เกิดทุนหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย 

*********  

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 13 / 2562 วันที่  19  กรกฎำคม 2562 

 
 



 

 

- 2 - 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงกลาโหม 
กรม  ส้านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลหนุนงบประมาณเพิ่มการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลหนุนงบประมาณเพิ่มการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ 
รัฐบาลเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกด้าเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพารา  
ในหน่วยงานภาครัฐ จ้านวน 670 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,750 กิโลเมตร ปริมาณการใช้ยางพารา 
กว่า 17,000 ตัน งบประมาณรวมกว่า 2,568 ล้านบาท 

นอกจากนี  รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง 
รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณถึงปลายเดือนกันยายน 2562 ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส้าหรับการด้าเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 1,645 ล้านบาท 

โครงการทั งหมดนี จะเร่งด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 โดยให้หน่วยทหารพัฒนา 
หน่วยทหารช่างกองทัพบก พร้อมทั งเน้นย ้าให้ส่วนราชการน้าลูกยางมาใช้เพื่อการบริโภคมากขึ น เช่น 
ท้าหมอนยาง ที่นอนยาง ส้าหรับใช้ในหน่วยทหารและในเรือนจ้า เพราะมีอายุการใช้งานที่นานและ
ทนทานแข็งแรง รวมถึงการน้ามาใช้ในสนามกีฬา การซ่อมบ้ารุงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้ยางพารา
ภายในประเทศ และในอนาคตจะส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางแผ่นภายในพื นที่เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ น  
เป็นการกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ และยังช่วยพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
ท้าให้มีตลาดรองรับสินค้ามากขึ น 

********* 

 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 13 / 2562 วันที่  19  กรกฎำคม 2562 

 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
กรม กรมเอเชียตะวันออก   
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กองเอเชียตะวันออก ๒ โทร ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔๒ www.eastasiawatch.in.th/th/ 

1) หัวข้อเร่ือง  โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี ๕ ยกระดับการค้าและการลงทุน 
ในเขตพื นท่ีชายแดน 

2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 
เร่ือง  โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๕  

ยกระดับการค้าและการลงทุนในเขตพื นที่ชายแดน 
ปัจจุบันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสะพานมิตรภาพที่เปิดให้

ประชาชนของทั งสองประเทศสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ได้แก่ สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ ๑ 
เช่ือมต่อจังหวัดหนองคายกับเวียงจันทน์  สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ ๒ เช่ือมต่อจังหวัด
มุกดาหารกับแขวงสุวรรณเขต สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ ๓ เช่ือมต่อจังหวัดนครพนมกับ 
ท่าแขก และสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ ๔ เช่ือมต่อจังหวัดเชียงรายกับห้วยทราย 

เป็นข่าวดีของชาวไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ทั งสองประเทศก้าลังจะมี
สะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๕ เพื่อเช่ือมต่อจังหวัดบึงกาฬไปยังบอลิค้าไซ โดยโครงการสะพานมิตรภาพ 
ไทย - ลาว แห่งที่ ๕ มีระยะทางทั งสิ น ๑๖.๓๔ กิโลเมตร ตัวสะพานมีความยาว ๑,๓๕๐ เมตร  
ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม ๓,๙๓๐ ล้านบาท โดยคาดว่า จะเร่ิมการก่อสร้างได้ภายในปี ๒๕๖๓ และ 
ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๓ ปี ความร่วมมือในการก่อสร้างสะพานในครั งนี ถือเป็นสัญลักษณ์ของแห่ง
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นและใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และเป็นการฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๓ 

การก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 5 นี  จะช่วยยกระดับการค้าและการลงทุน และเดินทาง
ระหว่างประเทศของประชาชนตามแนวชายแดนแล้ว สะพานมิตรภาพดังกล่าวยังจะช่วยส่งเสริม 
สร้างการเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
อิรวด ี- เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ให้เป็นรูปธรรม และอ้านวยความสะดวกด้านการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ไทย - ลาว - เวียดนาม ผ่านทางเส้นทาง R8 ซึ่งจะเร่ิมจาก เมืองปากซัน แขวงบอลิค้าไซ  
ถึงด่านเคาโทร จังหวัดห่าติ๋ญ ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ระยะทางประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร 
ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น ้าโขง (CBTA) ที่สามารถเช่ือมต่อไปยังกรุงฮานอยและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวกอีกด้วย  
จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ที่นอกจากจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน 
มายาวนานแล้ว ยังเป็นมิตรประเทศในประชาคมอาเซียนที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม ส้านักสารนิเทศ 
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์  0 2590 1401-2 โทรสาร 0 2591 8612-3 
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์  
1) หัวข้อเร่ือง “เอชไอวี” ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เร่ือง “เอชไอวี” ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน และ

ประชาชน ร่วมกันรณรงค์ตามแนวคิด “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี 
รักษำเร็ว รักษำฟรี” เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความส้าคัญการตรวจหาการติดเชื อเอชไอวี เช่น ผู้
ที่มีพฤติกรรมเส่ียง เพื่อทราบสถานะของตนเองว่าติดเชื อเอชไอวีหรือไม่ เป็นการป้องกัน รักษา ลด
ปัญหาการเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ส้าหรับคนไทยสามารถน้าเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก ตรวจหาการติดเชื อเอชไอวีได้
ฟรี ปีละ 2 ครั ง ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจหาการติดเชื อเอชไอวีได้ผลเร็วภายในวันเดียว ควรตรวจหาเชื อ
เอชไอวีหลังจากมีพฤติกรรมเส่ียง ประมาณ 1 เดือน และหากพบการติดเชื อเอชไอวี โรงพยาบาลจะ
น้าเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว เมื่อเร่ิมเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ผู้มีเชื อเอชไอวีจะ
ไม่มีอาการป่วย และมีสุขภาพดี หากกินยาต่อเนื่อง สม่้าเสมอ จนสามารถกดไวรัสต่้ามาก ๆ จะลดโอกาส
ถ่ายทอดเชื อไปสู่คู่และผู้อื่น แต่หากรักษาล่าช้า จะเร่ิมป่วย มีอาการแทรกซ้อน รักษายากมากขึ น 
ร่างกายฟื้นฟูช้า เกิดโรคเรื อรังอื่น ๆ ได้ง่าย  

โดยผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ รับการรักษาฟรีทุก
โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ ส่วนสิทธิประกันสังคม สามารถรักษาฟรีใน
โรงพยาบาลที่ระบุตามสิทธิ ทั งนี  ผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี สามารถรับบริการตรวจหาการติดเชื อเอชไอวี
ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง 
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