ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หนวยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟค 1 ชุด
1. ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการชำระดีมีคืน และโครงการนาทีทอง
ลดดอกเบี้ยสูโควิด ปบัญชี ๒๕๖๔
มาตรการดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
อินโฟกราฟค 1 ชุด
2. จัดฟนแฟชั่นไมมีประโยชน แถมอันตรายถึงชีวิต
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟค 1 ชุด
3. ซื้อสินคาออนไลนแลวโดนโกง ไมไดของ ตองทำอยางไร
ถึงจะไดเงินคืน
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟค 1 ชุด
4. ปภ.แนะรูทัน – ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
มาตรการดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟค 1 ชุด
5. เริ่มแลว สปส. พรอมจายเยียวยากลุมคนทำงานกลางคืน
นักรอง นักดนตรี รายละ 5,000 บาท
หมายเหตุ
1. ขอมู ลดัง กลาวเป น ข อมูล เพื่ อการสรางการรับรูที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กขอ ตกลงความรวมมื อ
การบู รณาการเสริมสรางการรับ รูสูชุ มชน จัง หวัดสามารถหาขอมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความขอ มูล ที่ ใช
เฉพาะพื้นที่ไดตามความถูกตองและเหมาะสม
2. ใหจัง หวัดนำขอมูลเพื่ อสรางการรับ รูตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสรางการรับรูสูชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวนโหลดขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชนไดที่ ชองทางไลน (Line) กลุม “ขอมูล
ขาวสารเพื่อการสรางการรับรู” และเว็บไซตกองสารนิเทศ สป. หัวขอ “การสรางการรับรูสูชุมชน”
*******

ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หนวยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
หนวยงานเจาของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ชองทางการติดตอ Call Center 0 2555 0555
1) หัวขอเรื่อง ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการชำระดีมีคืน และโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสูโควิด ปบัญชี ๒๕๖๔
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการชำระดีมีคืน และโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสูโควิด ปบัญชี ๒๕๖๔
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เป�นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยในภาคการเกษตรได้รับผลกระทบในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำและบางส่วนลูกหลาน
ถู ก เลิ ก จ้ างงาน ทำให้ รายได้ ล ดลง ซึ่ งที่ ผ่ านมาธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
ได้ดำเนินโครงการพั กชำระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าตามศักยภาพ เพื่ อบรรเทาความเดือดร้อน
และลดความกังวลในด้านภาระหนี้สินไปแล้ว และเพื่อเป�นการเสริมสภาพคล่องในการลงทุนและการจับจ่าย
ใช้ ส อยในช่ ว งเทศกาลป� ใ หม่ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึ ง ได้ อ อก
มาตรการเพื่ อช่วยเหลือลู กค้ าที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการชำระดีมีคืน และโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ป�บัญชี ๒๕๖๔
๑. โครงการชำระดีมีคืน ป�บัญ ชี ๒๕๖๔ สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๔ ยกเว้น หนี้เงิน กู้โครงการที่ ได้ รับ ชดเชยดอกเบี้ ยตามนโยบายรัฐ บาล ที่ ชำระหนี้ ตามกำหนดเวลา
โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง ร้อยละ ๒๐ ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ
๑,๐๐๐ บาท
๒. โครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ป�บัญชี 2564 สำหรับลูกค้าที่มีภาระหนี้คงค้าง หรือลูกค้า
ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) จะลดดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
โดยเมื่อชำระหนี้ แล้ว ลูกค้ าสามารถรับการสนับสนุนสิ นเชื่อใหม่เพื่ อนำไปลงทุนในการประกอบอาชี พ
รวมถึงการฟ��นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยเป�นไปตามเงื่อนไขของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
********
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ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หนวยงาน กรมการแพทย
หนวยงานเจาของเรื่อง สำนักสารนิเทศ
ชองทางการติดตอ โทร. 0 2590 1401 หรือทางเว็บไซตกรมการแพทย www.dms.moph.go.th
1) หัวขอเรื่อง จัดฟนแฟชั่นไมมีประโยชน แถมอันตรายถึงชีวิต
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง จัดฟนแฟชั่นไมมีประโยชน แถมอันตรายถึงชีวิต
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย เตือนวัยรุนที่อยากเท ดวยการจัดฟนแฟชั่น โดยการใชกาวรอน
ติดอุปกรณที่ใชจัดฟนแฟชั่นกาวรอน เปนวิธีที่ไมถูกตอง ผิดกฎหมายและอันตราย เสี่ยงทำใหเกิดการติดเชือ้
เกิดแผลอักเสบและถึงแกชีวิต จากวัสดุที่ไมไดมาตรฐานทางการแพทย
โดยกาวรอนหรือกาวตราชาง เปนสารเคนีในกลุมไซยาโนอะคริเลต มีคุณสมบัติเปนสารยึดติดที่แหงเร็ว
กาวชนิด นี้โครงสรางทางเคมีที่ เหมาะสำหรับ ใช เฉพาะเชิงอุตสาหกรรม อาจเกิ ดพิ ษตอ เนื้อ เยื่อและระบบ
ทางเดินหายใจได
ดังนั้น ควรไดรับคำแนะนำจากทันตแพทยผูเชี่ยวชาญ มีการประเมินอาการกอนการรักษา เพราะการ
จัดฟนเปนการรักษาที่ตอเนื่องและใชระยะเวลานาน เครื่องมือหรืออุปกรณตองผานการฆาเชื้อ รวมไปถึง
ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณในการจัดฟนตองใชน้ำยาทำความสะอาดที่ไดมาตรฐาน
ทั้งนี้ หากประชาชนตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2590 1401
หรือทางเว็บไซตกรมการแพทย www.dms.moph.go.th
********
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ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หนวยงานเจาของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ชองทางการติดตอ สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวขอเรื่อง ซื้อสินคาออนไลนแลวโดนโกง ไมไดของ ตองทำอยางไรถึงจะไดเงินคืน
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง ซื้อสินคาออนไลนแลวโดนโกง ไมไดของ ตองทำอยางไรถึงจะไดเงินคืน
กระทรวงยุติธรรม ขอแนะนำประชาชนกรณีที่ประชาชนซื้อของออนไลน แลวไมไดของตองทำอยางไร
และผูที่กระทำผิดมีอัตราโทษอยางไรบาง ดังนี้
1. กรณีประชาชนซื้อของออนไลนแลวไมไดสิ่งของ ผูเสียหายตองรวบรวมหลักฐานในการสั่งซื้อสินคา
โดยบันทึกภาพหนาจอบนหนาเว็บไซตที่เราเขาไปซื้อสินคาออนไลน บันทึกภาพขอความที่สนทนากับผูคา
หรื อ เจ า ของรา นค า และรวบรวมชื่ อ ที่ อ ยู เบอร โทรศั พ ท อี เมล รวมถึ ง เลขบั ญ ชี ข องร านค าที่ พ อทราบ
หลักฐานการโอนเงิน/ใบนำฝากที่เราจายคาสินคาไป และสำเนาบัตรประชาชนของผูเสียหาย
2. เขาแจงความดำเนินคดี โดยนำบัตรประชาชนและหลักฐานที่รวบรวมมา เขาแจงความที่สถานีตำรวจ
ในทองที่เกิดเหตุกับเจาหนาที่ตำรวจ โดยใหแจงวา “ตองการดำเนินคดีใหถึงที่สุด” ไมใชแคการลงบันทึก
ประจำวันเทานั้น เมื่อแจงความเรียบรอยแลวใหนำเลขบัญชีของมิจฉาชีพที่โกง ใบแจงความ และหลักฐาน
การโอนเงิ น ไปยั ง ธนาคารปลายทางของบั ญ ชี มิ จ ฉาชี พ จากนั้ น ให ยื่ น เรื่ อ งขอคื น เงิ น หรื อ อายั ด บั ญ ชี
เมื่อมิจฉาชีพไมสามารถใชเงินในบัญชีได ก็จะทำใหผูเสียหายสามารถดำเนินคดีกับคนรายและไดเงินคืน
สำหรับผูขายที่ฉอโกง จะเขาขายทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 การทุจริต
หลอกลวงผูอื่นดวยขอความที่เปนเท็จ หรือ ปกปดขอความจริง ซึ่งควรบอกและแจงใหทราบ จะมีโทษจำคุก
ไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และตามพระราชบัญ ญัติ วาดวยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่เกี่ยวกับการนำเขาซึ่งขอมูลอันเปนเท็จ หลอกลวง
ทำใหผูอื่นไดรับ ความเสียหาย มีโทษจำคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ หากประชาชนทั่วไปตองการขอรับคำปรึกษาดานกฎหมายหรือบริการดานงานยุติธรรมตาง ๆ
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
********
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ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หนวยงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หนวยงานเจาของเรื่อง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ชองทางการติดตอ สายดวนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวขอเรื่อง ปภ. แนะรูทัน – ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง ปภ.แนะรูทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
หมอกควันเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ เปนอันตรายตอสุขภาพ และบดบังทัศนวิสัย
ในการมองเห็น เส นทาง ทำให มีค วามเสี่ ยงตอ การเกิด อุบั ติเหตุ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำใหประชาชนรับทราบวิธีปฏิบัติในการลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน ดังนี้
1) ไมประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควัน
2) ไมออกกำลังกายและทำงานที่ออกแรงมากในที่โลงแจง
3) ควรปองกันฝุนละออง เพื่อไมใหเขาไปในบานเรือน
4) ดูแลเด็ก ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจำตัวเปนพิเศษ
5) ไมควรรองน้ำฝนมาใชในการอุปโภคบริโภค
6) เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผานบริเวณที่มีหมอกควัน
ทั้ งนี้ หากประชาชนมี ข อ สงสั ย ต อ งการสอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรือ แจ งเหตุ ส าธารณภั ยต า ง ๆ
สามารถติดตอไดที่ สายดวนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
********
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ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หนวยงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
หนวยงานเจาของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
ชองทางการติดตอ สายดวนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวขอเรื่อง เริ่มแลว สปส. พรอมจายเยียวยากลุมคนทำงานกลางคืน นักรอง นักดนตรี รายละ 5,000 บาท
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง เริ่มแลว สปส. พรอมจายเยียวยากลุมคนทำงานกลางคืน นักรอง นักดนตรี รายละ 5,000 บาท
การจายเงินเยียวยาผูประกันตน มาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ และ
ผูประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวของกับสถานบันเทิงที่ไดรับผลกระทบ
จากมาตรการของรัฐ ศิลปน นักดนตรี ลิเก หมอลำ เปนตน กำหนดใหผูประกันตนในกิจการดังกลาว ไดรับเงิน
เยียวยาในอัตรา 5,000 บาทตอคน
สำนั ก งานประกั น สั งคม (สปส.) ได เริ่ม โอนเงิ น เข าบั ญ ชี "พรอ มเพย " ที่ ผูก กั บ เลขบั ต รประชาชน
กลุมแรก ตั้งแตวัน ที่ 29 ธันวาคม 2564 และจะจายเยีย วยาใหค รบตามกลุมเป าหมาย ไมเกิ นสิ้น เดือ น
มีนาคม 2565
สำหรับกลุมคนบันเทิงที่ยังไมไดสมัครเปนผูประกันตน มาตรา 40 ใหรีบสมัครพรอมชำระเงินสมทบ
ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และใหสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือสมาพันธ
เครือขายคนบั นเทิงที่ จดทะเบีย นกั บกระทรวงมหาดไทยหรือ กรมพั ฒ นาธุรกิ จการคารับ รอง ภายในวัน ที่
28 มกราคม 2565 เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวยาตอไป
กรณีมีขอสงสัยสอบถามไดที่ สายดวนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
********
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