
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1. ประชาชนมีเฮ! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ปี 2562 

กระทรวงการคลัง - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
- VTR 1 ชุด 

2. ข่าวดี!! เริ่มโอนเงินเข้า e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. ระบบ “LandsMaps” ช่วยค้นหาตำแหน่งรูปแปลง

ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. เริ่มแล้ว! กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็ง

เพ่ิมเติม 
กระทรวงการคลัง - 

5. คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า ๒ แสนราย ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบออนไลน์ 

กระทรวงศึกษาธิการ - 

6. สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดหรือไม่ ? กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

- 

7. ป.ป.ส. ตอบข้อสงสัย “ยาบ้าจับแล้วไปไหน” กระทรวงยุติธรรม - อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 16 / 2562  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะโฆษกของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3269 

1) หัวข้อเร่ือง  ประชาชนมีเฮ! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปี 2562 
2) ที่มา/หลักการ 

รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำรงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึง
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที ่เหลือของปี 2562  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุน
หมู่บ้าน 2. มาตรการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรรายยอ่ย 
3. มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และ 4. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ 

1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน  ประกอบด้วย  
4 โครงการ ได้แก่ (1) มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2) มาตรการมอบเงินช่วยเหลือ
สำหรับผู้สูงอายุท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (3) มาตรการช่วยเหลือการเล้ียงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื ่อการเลี ้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ (4) มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีคงค้าง
กับสถาบันการเงิน 

2. มาตรการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกร
รายย่อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินของผู้ประสบภาวะวิกฤติภัยแล้งและลดต้นทุนการผลิต 
ให้เกษตรกรรายย่อย ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ (1) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ (2) โครงการขยายเวลา
ชำระหนี้เงินกู้ (3) โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 

3. มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในภาค
การท่องเที่ยว และส่งเสริมการลงทุนของ SMEs และภาคเอกชนผ่านมาตรการทางการเงินและมาตรการทาง
ภาษี ดังนี้ (1) มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (2) โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย 
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) โครงการค้ำประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee 
Scheme ระยะท่ี 8 (PGS8) และ (4) มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา 
 การดำเนินมาตรการข้างต้นจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยกระจายเม็ดเงินลงไปในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งเสริมให้คนไทยมีการจับจ่ายใช้สอย
มากขึ้น ผ่านการบริโภค ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวและ
ขยายตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินของเกษตรกรในช่วงท่ี
เผชิญปัญหาภัยแล้งและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยในช่วงปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว 
นอกจากนี้ การดำเนินมาตรการดังกล่าวยังจะช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศทั้งผู้ประกอบการทั่วไปและ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 16 / 2562 วันที่  28  สิงหาคม  2562 
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5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   
  กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ 
ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อย ช่วยรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยท่ีจะ
ช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการรายย่อย 
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสร้างแรงส่ง (Momentum) ให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และปี 2563 
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 

6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์  
เร่ือง ประชาชนมีเฮ! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปี 2562 

รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระ 
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำรงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือ
ของปี 2562 ด้วย 4 มาตรการหลัก ดังนี้ 

(1) มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน สำหรับผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู ้สูงอายุที ่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู ้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิฯ โดยเติมเงินเข้าช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) เพื่อนำไปใช้ซื้อ
สินค้าและบริการที่จำเป็น ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) 
แอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ และได้ดำเนิน
มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่คงค้างกับสถาบันการเงิน เพื่อลด
ภาระในการชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนหมู่บ้านฯ) จำนวน 
50,732 แห่ง โดยการพักชำระหนี้จะพักชำระเฉพาะเงินต้นเท่านั้น และยังคงต้องชำระดอกเบ้ียตามปกติ  

(2) มาตรการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และ
เกษตรกรรายย่อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินของผู้ประสบภาวะวิกฤติภัยแล้งและ  
ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรรายย่อย ประกอบด้วย  โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยลดดอกเบ้ียให้แก่
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) (ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง)  ให้ได้รับสิทธ์ิจ่ายดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 
0.1 ต่อปี สำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแตวั่นที่ 1 สิงหาคม 2562 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โครงการขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้แก่
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศเขตฯ ภัยแล้ง  
ให้ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาชำระหนี ้เดิมเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากงวดชำระเดิม แต่ไม่เกินวันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 และ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และลดต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ทั้งนี้ 
ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 
2562 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
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(3) มาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย 
ในภาคการท่องเที่ยว และส่งเสริมการลงทุนของ SMEs และภาคเอกชนผ่านมาตรการทางการเงินและ
มาตรการทางภาษี ได้แก่  

1. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศ และสน ับสน ุนการใช ้จ ่ายผ ่านระบบการชำระเง ินทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์โดยภาครัฐ  
(g-Wallet) โดยผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรัฐบาลจะสนับสนุน
วงเงินจำนวน 1,000 บาท/คน เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
มาตรการ โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ในการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้
จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงิน
ด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”  

2. โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยมีวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข เพื่อสนับสนุน SMEs ทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องหรือลงทุนขยาย
กิจการ และสนับสนุน SMEs ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การให้บริการ  

3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) 
วงเงินค้ำประกันสินเช่ือ 150,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการสินเช่ือจากสถาบันการเงิน
แต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
เฉล่ียไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี โดย บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 30 และรัฐบาลจ่าย
ค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการเฉล่ียไม่เกิน 2 ปี หรือร้อยละ 3.5 ของวงเงินค้ำประกัน 

4. มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริง สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที ่ 1 
กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ผู ้มีรายได้น้อยและ
เกษตรกรรายย่อย ช่วยรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยที่จะช่วยให้  
ภาคการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั ้งหนึ ่ง รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของผู ้ประกอบการรายย่อย 
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และปี 2563 ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 

********
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะโฆษกของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3269 

1. หัวข้อเร่ือง   ข่าวด!ี! เริ่มโอนเงินเข้า e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดี!! รัฐเร่ิมโอนเงินเข้า e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพโดยโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท/
คน/เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 ดังนี้ 

1. มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่
ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ได้แก่ 

• ผู้มีสิทธิที่มีเลขประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31, 33, 37, 38 และ 39 
- โอนเงินวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และ 6 กันยายน 2562 

• ผู้มีสิทธิที่มีเลขประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32, 34, 35 และ 36 
- โอนเงินวันที่ 22 สิงหาคม 2562  และ 7 กันยายน 2562 

• ผู้มีสิทธิที่มีเลขประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1, 2, 4, 5 และ 8 
- โอนเงินวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และ 8 กันยายน 2562 

2. มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู ้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จำนวน  
500 บาท/คน/เดือน โอนเงินวันที่ 24 สิงหาคม 2562 และ 9 กันยายน 2562 

3. มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้
โครงการเงินอุดหนุนเพื ่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคง  
ของมนุษย์ จำนวน300 บาท/คน/เดือน โอนเงินวันที่ 24 สิงหาคม 2562 และ 9 กันยายน 2562 
เช่นเดียวกัน 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 
ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองที ่ร ับชำระเง ินผ่านเครื ่องรับชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ ร้านค้าทั่วไปที่รับชำระเงินผ่านเคร่ือง 
EDC แบบพร้อมการ์ด (Prompt Card) หรือสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็นเงินออมในบัตร 

อีกทั้ง สามารถถอนเป็นเงินสดได้จากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งการถอนเงินผ่าน 
ตู้ ATM ในช่วงเวลานี้อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากเป็นช่วงการจ่ายเงินเดือนและบำเหน็จ
บำนาญ แต่ผู้มีสิทธ์ิไม่ต้องกังวลใจ เนื่องจากเงินในกระเป๋า e-Money ดังกล่าวไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย 
สามารถถอนวันใดก็ได้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 กด 7 ในวันและ
เวลาราชการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 16 / 2562 วันที่  28  สิงหาคม  2562 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม กรมท่ีดิน 
ผู้ประสานงาน นายเอกภัทร พานิชยิ่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 08 1247 5322 

1) หัวข้อเร่ือง ระบบ “LandsMaps” ช่วยค้นหาตำแหน่งรูปแปลงท่ีดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเร่ือง/ปัญหาที่ผ่านมา 

กรมที่ดินได้พัฒนาระบบให้บริการประชาชนค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ  
ทางอินเตอร์เน็ต (DOLWMS) ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลด้านทะเบียนท่ีดินและรูปแปลงท่ีดิน ให้ใช้ประโยชน์
ร่วมกับเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) และ google map เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นการพัฒนาการให้บริการของกรมที่ดินและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดิน
ของประชาชน โดยแปลงที่ดินที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั ่วประเทศ ซึ่งได้มาจากโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีดิน (ระยะท่ี 1) และ โครงการศูนย์ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติ ทำให้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก  

กรมที ่ดินได้ร ่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาต่อยอด  
เพิ่มช่องทางในการค้นหารูปแปลงที่ดิน ให้สามารถใช้งาน ผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟน(Mobile Application)  
ในช่ือ “Lands Maps” 
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 

กรมที่ดินได้มีการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยสามารถดำเนินการค้นหาข้อมูล
รายละเอียดของแปลงท่ีดินจากสถานท่ีสำคัญโดยไม่ต้องอาศัยเลขท่ีโฉนดท่ีดินค้นหาข้อมูลแปลงท่ีดินข้างเคียง
ได้จากการ Double Click บนรูปแผนที่ที ่แสดง และพัฒนาโปรแกรมให้สามารถซ้อนทับข้อมูลผังแนวเขต 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน Zoning เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการสามารถสอบแนวเขต Zoning  

ต้ังแต่ปี 2553 ท่ีเริ่มมีการพัฒนาถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้งานมากกว่า 45,195,937 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 
25 กรกฎาคม 2562) 
4) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ  

ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลท่ีดินเช่นรูปแปลงท่ีดิน ตำแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขท่ีดิน เลขโฉนด
ที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ) เนื้อท่ี (ไร่งาน ตารางวา) สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียม 
และ Street view สำนักงานที่ดิน เบอร์โทร ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลงข้อมูล
การเดินทางไปสำนักงานที ่ดินที่รับผิดชอบโฉนดที่ดินนี้ และเบอร์โทรศัพท์ค่าพิกัดแปลงค่าธรรมเนียม  
ภาษีอากรค่าใช้จ่ายในการรังวัดระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด) พื้นท่ีใช้ประโยชน์ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ 
และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้ทั่วประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยไม่ต้อง
เดินทางไปยังสำนักงานท่ีดินและสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 
เร่ือง ระบบ “LandsMaps” ช่วยค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

กรมที่ดินได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาต่อยอดเพิ่ม
ช่องทางในการค้นหารูปแปลงที่ดิน ให้สามารถใช้งาน ผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟน(Mobile Application) 
ในช่ือ “Lands Maps” โดยได้มีการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยสามารถดำเนินการ
ค้นหาข้อมูลรายละเอียดของแปลงที่ดินจากสถานที่สำคัญโดยไม่ต้องอาศัยเลขที่โฉนดที่ดิน  ค้นหาข้อมูล
แปลงที่ดินข้างเคียงได้จากรูปแผนที่ที่แสดง และพัฒนาโปรแกรมให้สามารถซ้อนทับข้อมูลผังแนวเขต  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการสามารถสอบแนวเขต Zoning ได้ 
โดยตั้งแต่ปี 2553 ที่เร่ิมมีการพัฒนาถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้งานระบบดังกล่าวกว่า 45,195,937 ราย 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 16 / 2562 วันที่  28  สิงหาคม  2562 
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ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน เช่น รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขที่ดิน 

เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ) เนื้อที่ (ไร่งาน ตารางวา) สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จาก
ภาพดาวเทียม ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง ภาษีอากรค่าใช้จ่ายในการรังวัดระยะเวลารอการรังวัด 
(คิวรังวัด) พื้นที่ใช้ประโยชน์ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้ทั่วประเทศ 
ฯลฯ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินและสามารถ
ทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จากการนำข ้อม ูลท ี ่ด ินด ิจ ิท ัลท ี ่กรมท ี ่ด ินม ีอย ู ่มาใช ้ประโยชน์ ร ่ วมก ับเทคโนโลยี  
ด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) เพื่อพัฒนาการให้บริการของกรมที่ดิน 
และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดินของประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 
(1) ทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th  (2) ผ่านแอปพลิเคชั ่น LandsMaps ในสมาร์ทโฟน  
(3) จุดบริการประชาชนในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ หรือ (4) ผ่านตู้ Kiosk ซึ่งเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลรูปแปลงที่ดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

********* 
 

http://dolwms.dol.go.th/


 
 

กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327 

1) หัวข้อเร่ือง เริ่มแล้ว! กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม  
2) ที่มา/หลักการ 

กรมบัญชีกลางได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มสิีทธิ
และบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาเพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ 1. ยารักษาโรคมะเร็ง
ปอดระยะแพร่กระจาย (Atezolizumab) และ 2. ยารักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (Ribociclib) 
ซึ่งเป็นรายการยาท่ีสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มให้ผู้มีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกจ่ายในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ 
OCPA) ได้ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ 

ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษาได้มี
แผนการรักษาด้วยยา 2 รายการดังกล่าวไว้  ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) ณ สถานพยาบาลก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้   

ปัจจุบันระบบ OCPA มีรายการยาสำหรับการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาท่ีเบิกจ่ายตรงได้ท้ังส้ิน 
19 รายการ 32 เงื่อนไขข้อบ่งช้ี สำหรับรายการยาที่ไม่ได้กำหนดให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรง หากแพทย์  
ผู้ทำการรักษาได้ใช้ยาหรือวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้ว และวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว 
ให้สถานพยาบาลยื่นเรื่องมาท่ีกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณี 
4)  ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา  

ข้าราชการและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา สามารถเข้าถึงการรักษา  
และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีมีการพัฒนาการรักษามะเร็งในแต่ละชนิดได้มากขึ้น  
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิต
วิทยา สามารถเบิกจ่ายในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) ได้  
โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน 

6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง  เร่ิมแล้ว! กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม 

กรมบัญชีกลางได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มี
สิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาเพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ 1. ยารักษา
โรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย (Atezolizumab) และ 2. ยารักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 
(Ribociclib) ซึ่งเป็นรายการยาที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเริ่มให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกจ่ายในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) ได้ต้ังแตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 16 / 2562 วันที่  28  สิงหาคม  2562 
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ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษาได้มี

แผนการรักษาด้วยยา 2 รายการดังกล่าวไว้  ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) ณ สถานพยาบาลก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้   

ปัจจุบันระบบ OCPA มีรายการยาสำหรับการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่เบิกจ่ายตรงได้
ทั้งสิ้น 19 รายการ 32 เงื่อนไขข้อบ่งช้ี สำหรับรายการยาที่ไม่ได้กำหนดให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรง  
หากแพทย์ผู ้ทำการรักษาได้ใช้ยาหรือวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้ว และวินิจฉัย เพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีความ
จำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้สถานพยาบาลยื่นเร่ืองมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณี 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็ง
และโลหิตวิทยา สามารถเบิกจ่ายในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาได้ โดยไม่ต้อง
ทดรองจ่ายเงินไปก่อน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 

********* 



 
 

กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2๒๘๒๒๗๔๓  
ผู้ประสานงาน นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร. 08 ๕6๑๒ ๒๔๖๒ 

1) หัวข้อเรื่อง คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า ๒ แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเร่ือง/ปัญหาที่มา 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้วิชาชีพครู  ผู ้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุม (วิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง) ผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องได้รับอนุญาตจากคุรุสภาจึงจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ดังนั้น ผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)  
ท่ีจัดการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน และวุฒิศึกษาท่ีต่ำกว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 
จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดใหใ้บอนุญาตมีอายุใช้ได้เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตท่ีประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากำหนด 
โดยให้ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อคุรุสภาก่อนวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน  

จากการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พบว่า ผู้ที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กว่าราย 
จึงแจ้งเตือนเพื่อให้ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่า
ดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ ๒๐๐ บาท และหลีกเล่ียงการกระทำผิดตามมาตรา ๗๘ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา  
3) การดำเนินการ / ผลการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา) 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้  

๑. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School 
๒. ยื่นท่ีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นท่ีเจ้าหน้าท่ีคุรุสภาท่ีประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
๓. ทางไปรษณีย์ 

4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา 
การประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเด็กท่ีจะได้ครูเก่ง สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กคิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
ทั้งเป็นครูที ่เปี ่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ต้องการให้การจัดการศึกษาพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี 
และมีความสุข ส่งผลต่อคุณภาพของคนในชาติในภาพรวม 
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6) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 
เร่ือง คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า ๒ แสนราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบ 

 คุรุสภาแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่
ยังมิได้ประกอบวิชาชีพให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้เรียบร้อย เนื่องจากผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ มีจำนวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพภายใน ๑๘๐ วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๗  ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับคุรุสภา เพื่อให้ใบอนุญาตสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และ 
เพื่อหลีกเล่ียงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ ๒๐๐ บาท  
 ทั ้งน ี ้  สามารถดำเนินการยื ่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ๓ ช่องทาง  
ซึ ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้  (๑) ทางระบบ KSP e – Service และ KSP 
School ที ่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  โดยใช้เวลาดำเนินการ ๓๐ วันทำการ (๒) ยื ่นที่
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
โดยใช้เวลาดำเนินการ ๖๐ วันทำการ หรือ (๓) ทางไปรษณีย์ โดยใช้เวลาดำเนินการ ๙๐ วันทำการ 
 ซึ่งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเป็นการฝ่าฝืน 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิหรือประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากคุรุสภา ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center ๐ ๒๓๐๔ ๙๘๙๙ 

********* 



 
 

กระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02 306 8746 โทรสาร 0 2642 7750 , www.dwf.go.th  

1) หัวข้อเร่ือง สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดหรือไม่ ? 
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเร่ือง/ปัญหาที่ผ่านมา 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ถือว่าเป็นปัญหาทางสังคมท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในอดีตท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวพบช่องว่างท่ีเป็นอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานหลายอย่าง จึงได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. .... ขึ้น และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
เป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 
20 สิงหาคม 2562 โดยมอบหมาย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ได้จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฯ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พนักงานอัยการ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัด พนักงานสอบสวน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สค. วิทยากร และผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 260 คน และมีประเด็นของเนื้อหาพระราชบัญญัติฯ ที่ถกเถียงกันในหมู่
สาธารณะชนว่าสูบบุหรี่ในบ้าน อาจมีความผิดตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2562 หรือไม่ 
๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 

สืบเนื ่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒  
จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีเจตนารมณ์ที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว และเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีแก่บุคคลในครอบครัว กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ความรุนแรง 
ในครอบครัว คือ การกระทำใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะ  
ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว  
หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ   
หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ ซึ่งบุคคลในครอบครัว ในขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้ 
พิจารณาจากความสัมพันธ์ใน ๓ ลักษณะ คือ (ก) ความสัมพันธ์ตามสายโลหิต เช่น ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน  
(ข) ความสัมพันธ์ในทางนิตินัยและพฤตินัย เช่น คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ท่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดย
มิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม และ (ค) ความสัมพันธ์ในการพึ่งพาและหลังคาเดียวกัน เช่น รวมทั้งบุคคล
ใดๆ ท่ีต้องพึ่งพาอาศัย และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

สำหรับประเด็นท่ีถกเถียงในหมู่สาธารณะชนท่ีว่า การสูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้  ๒ ประเด็น 
ได้แก่ 
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๑. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒  ไม่ได้มีบทบัญญัติ 
เรื่องการห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน หรือไม่ได้มีประเด็นท่ีเป็นเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน ดังนั้นการสูบบุหรี่ในบ้าน
จึงไม่มีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนั้นบางท่านยังเข้าใจผิดคิดว่าการสูบบุหรี่ในบ้านจะผิดกฎหมายทันที  
ซึ่งไม่เป็นความจริง  

๒. เมื่อพิจารณานิยามของความรุนแรงในครอบครัวข้างต้น การสูบบุหรี่ในบ้านจะเข้าข่ายความผิด 
ตามกฎหมายฉบับนี้ก็ต่อเมื่อควันบุหรี่ไปทำอันตรายต่อสุขภาพคนในครอบครัว และบุคคลในครอบครัวไดร้ับ
ผลกระทบจากควันบุหรี่นั้น ได้ดำเนินการฟ้องร้องหรือแจ้งเหตุเข้ามา แล้วเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบ การแยก
บุคคลที่ได้รับผลกระทบ และได้ผ่านกระบวนการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ หรือกระบวนพิสจูน์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนสามารถยืนยันได้ว่าควันบุหรี่ส่งผลกระทบให้คนในบ้านเกิดปัญหาสุขภาพจริง จึงเข้าข่าย
ความผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ซึ่งโทษสูงสุด คือ การเข้าสู่กระบวนการปรับพฤติกรรม เช่น เข้ารับการบำบัดและ
เลิกบุหรี่ หรือจำกัดบริเวณในการสูบบุหรี่ ไม่ให้สูบใกล้เด็ก ถ้าควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็ก เป็นต้น 

ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเน้น
ส่งเสริม เรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นหลัก หากครอบครัวไหนที่มีคนสูบบุหรี่ในบ้านแต่ไม่มีคนในบ้านท่ี
ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อน หรือถ้าอยู่กันได้อย่างปกติ มีความสุข ก็ไม่มีผลทางกฎหมาย แต่หากคนในบ้าน
ได้รับผลกระทบแต่ไม่กล้าที่จะแจ้ง บุคคลใดก็ตามที่พบเห็นเหตุการณ์ หรือเป็นเพื่อนบ้ านก็ดี สามารถแจ้ง 
แทนได้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยกระบวนการทางกฎหมาย  
และการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรง 
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 

จากการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 ท่ีผ่านมา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) มีผู้ปฏิบัติงานด้านความ
รุนแรงในครอบครัว ท้ัง ทีมสหวิชาชีพ พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู้ทักษะต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งแล้วทั้งหมด ๑,๑๓๔ คน ทั่วประเทศ ๒) องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีร่วมลงนาม MOU และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องมีการสร้างความร่วมมือในการขับเคล่ือน
การดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๓) การพัฒนาและสนับสนุนองค์
ความรู้เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีเป้าหมาย ได้พัฒนา 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล (ศพค.) ท่ัวประเทศ จำนวน 7,133 แห่ง มีเป้าหมายพัฒนา ศพค. ให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ให้ครบทุกอำเภอ  
รวม ๘๗๘ แห่ง ซึ่งคณะนี้ มี ศปก.ต. เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน ๗๐๕ แห่ง และ ๔) มีกฎหมายฉบับใหม่ ๆ  
ในการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวมีผลบังคับใช้ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดำเนินการส่งเสริม
ผลักดันเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใช้ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ 
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ  

ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในเนื้อหา วัตถุประสงค์ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็น การสูบบุหรี่ในบ้านนั้นมีความผิดจริง
หรือไม่ นอกจากนี้ ประชาชนยังได้รับสิทธิคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
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6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง สูบบุหร่ีในบ้าน มีความผิดหรือไม่ ? 

ประเด็นที่ถกเถียงในหมู่สาธารณะชนที่ว่า การสูบบุหร่ีในบ้านมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่นั ้น สามารถพิจารณาได้  
๒ ประเด็น ได้แก่ 

๑. พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่องการห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน หรือไม่ได้มีประเด็นที่เป็น
เร่ืองของการห้ามสูบบุหร่ีในบ้าน ดังนั้นการสูบบุหรี่ในบ้านจึงไม่มีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ 

๒. เมื่อพิจารณานิยามของความรุนแรงในครอบครัวข้างต้น การสูบบุหรี่ในบ้านจะเข้าข่าย
ความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ก็ต่อเม่ือควันบุหรี่ไปทำอันตรายต่อสุขภาพคนในครอบครัว และ
บุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่นั้น ได้ดำเนินการฟ้องร้องหรือแจ้งเหตุเข้ามาแล้ว
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ การแยกบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และได้ผ่านกระบวนการในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ หรือกระบวนพิสูจน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนสามารถยืนยันได้ว่าควันบุหรี่ส่งผล
กระทบให้คนในบ้านเกิดปัญหาสุขภาพจริง จึงเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ซึ่งโทษสูงสุด คือ 
การเข้าสู่กระบวนการปรับพฤติกรรม เช่น เข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ หรือจำกัดบริเวณในการ  
สูบบุหร่ี ไม่ให้สูบใกล้เด็ก ถ้าควันบุหร่ีเป็นอันตรายต่อเด็ก เป็นต้น 

ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒  
จึงเน้นส่งเสริมเร่ืองสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นหลัก หากครอบครัวไหนที่มีคนสูบบุหร่ีในบ้านแต่ไม่มี
คนในบ้านที่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนหรืออยู่กันได้อย่างปกติ มีความสุข ก็ไม่มีผลทางกฎหมาย  
แต่หากคนในบ้านได้รับผลกระทบแต่ไม่กล้าที่จะแจ้ง บุคคลใดก็ตามที่พบเห็นเหตุการณ์ หรือเป็น
เพื่อนบ้านก็ดี สามารถแจ้งแทนได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงด้วยกระบวนการทางกฎหมายและการคุ ้มครองสวัสดิภาพผู ้ถ ูกกระทำความรุนแรง 
 หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์
ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 

********* 



 
 
กระทรวง  กระทรวงยุติธรรม 
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผู้ประสานงาน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทรศัพท์ 09 2742 6655  
1) หัวข้อเร่ือง ป.ป.ส. ตอบข้อสงสัย “ยาบ้าจับแล้วไปไหน” 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ป.ป.ส. ตอบข้อสงสัย “ยาบ้าจับแล้วไปไหน” 
จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อสงสัยของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั ้งข้อสงสัย 

เป็นคำถามถึงภาพการเผาทำลายของกลางยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาว่าไม่ตรงกับที่เคย
พบเห็นทั้งลักษณะรูปร่าง ขนาดเม็ดของยาบ้า และลักษณะการบรรจุใส่ถุงก่อนนำไปเผาทำลายนั้น  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ชี้แจงว่า กระบวนการในการส่ง
ยาเสพติดของกลางไปตรวจพิสูจน์และเผาทำลายนั้น ไม่มีช่องว่างให้ยาเสพติดเล็ดลอดออกไปได้  
เพราะการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนั้นมีความเข้มงวดรัดกุมและมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันใน  
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั ้นตอนของการจับยึด ทดสอบยืนยันว่าเป็นยาเสพติด เบื้องต้นนับจำนวนและ 
ช่ังน้ำหนัก ขั้นตอนนำส่งยาเสพติดของกลางให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนรับยาเสพติดของ
กลาง พนักงานสอบสวนนำยาเสพติดของกลางส่งสถานตรวจพิสูจน์ ขั้นตอนที่สถานตรวจพิสูจน์รับ 
ยาเสพติดของกลางไว้ตรวจพิสูจน์ การรายงานผลการตรวจพิสูจน์ การส่งยาเสพติดของกลางที่เหลือ
จากการตรวจพิสูจน์ไปเก็บรักษา การนำของกลางยาเสพติดที่เก็บรักษาออกมาทำลาย และการ
ทำลายของกลางยาเสพติด ทุกขั้นตอนไม่มีการดำเนินการด้วยบุคคลเดียว แต่กระทำโดยคณะบุคคล 
ที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันตลอดในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น  หากเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
ทุกขั้นตอน  
 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ 
การดูแลไม่ให้มีผู ้เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น และไม่ให้ผู ้เสพที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาและ 
หยุดเสพแล้วกลับไปเสพซ้ำ และขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำหรือ
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการข้างต้น สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่  สายด่วน สำนักงาน 
ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 16 / 2562 วันที่  28  สิงหาคม  2562 
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