ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
1. ลดต้น ลดดอก ! ช่วยลูกหนี้ กยศ. สู้ภัยโควิด-19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
2. ฉีดวัคซีนโควิด ไม่มีผลต่อการใช้ยาชารักษาฟัน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
สำนักนายกรัฐมนตรี
3. นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้ภาคประชาชน สั่งเร่งแก้ไข
ครอบคลุมทั้งระบบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
4. ตั้งศูนย์ CARE ช่วย "ผู้พ้นโทษ" ให้มีงานทำ พร้อมคุม
โควิดก่อนปล่อยตัว
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำนักนายกรัฐมนตรี
5. เดินหน้าแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
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 25 / 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง ลดต้น ลดดอก ! ช่วยลูกหนี้ กยศ. สู้ภัยโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ลดต้น ลดดอก ! ช่วยลูกหนี้ กยศ. สู้ภัยโควิด-19
การระบาดของโรคโควิด -19 ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทุ ก ภาคส่วน ซึ่ งในปี ๒๕๖๔ กองทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม
เพื่ อ การศึ ก ษา หรื อ กยศ. จึ ง เตรี ย มวงเงิ น ไว้ ร องรั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ถึ ง
๓.๘ หมื่น ล้ านบาท พร้ อมเพิ่ ม ความสะดวกในการเข้ าถึ งให้ ด้ วยการ ยกเลิ ก การกำหนดให้ มี ผู้ค้ ำประกั น
ในสัญญาเงินกู้ สำหรับมาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้ กยศ. มีดังนี้
๑) ผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระ ลดดอกเบี้ยให้เหลือ ๐.๐๑% ต่อปี
๒) ผู้ที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ลดเบี้ยปรับให้ ๑๐๐%
๓) ผู้ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ลดเบี้ยปรับให้ ๘๐%
๔) ผู้ไม่เคยผิดนัดชำระ และจ่ายปิดบัญชีในคราวเดียว ลดเงินต้นให้ ๕%
๕) ผู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ ๐.๕%
มาตรการทั้งหมดนี้ มีผลถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้กู้ที่ผิดนัดชำระปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
จะชะลอการฟ้องคดีไปถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ยกเว้นคดีที่ขาดอายุความในปีนี้ พร้อมงดการขายทอดตลาด
กรณี ถูก บั งคั บคดี จนถึ งสิ้ น ปี นี้ สำหรับ ผู้ กู้ ยืม เงิน ที่ มี บัต รสวัสดิ ก ารแห่ งรั ฐ จะได้ รับการพั ก ชำระหนี้ ๒ ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการแพทย์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 6000
1) หัวข้อเรื่อง ฉีดวัคซีนโควิด ไม่มีผลต่อการใช้ยาชารักษาฟัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ฉีดวัคซีนโควิด ไม่มีผลต่อการใช้ยาชารักษาฟัน
กระแสข่าวที่มีผู้ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาชาในการรักษาทันตกรรม หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้น
อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยข้อเท็จจริงคือ การรักษาทันตกรรมที่จำเป็นที่ต้องใช้ยาชา
ร่วมด้วยนั้น สามารถทำได้ทั้งก่อน - หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19
โดยยาชาที่ใช้ทางทันตกรรมมี ๒ รูปแบบคือ ยาชาชนิดฉีด และยาชาชนิดเจล สำหรับใช้เพื่อระงับ
ความรู้สึกในบริเวณที่ต้องการทำการรักษา และบรรเทาอาการปวดภายหลังการรักษา ซึ่งไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกัน
ในกรณีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาทันตกรรมที่ไม่เร่งด่วน ควรเข้ารับการรักษาก่อนรับวัคซีนโควิด-19
หรือภายหลังรับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว เป็นเวลา ๒ - ๓ วัน แต่ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ในการวินิจฉัยแยกโรค ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๐๐๐
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้ภาคประชาชน สั่งเร่งแก้ไขครอบคลุมทั้งระบบ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้ภาคประชาชน สั่งเร่งแก้ไขครอบคลุมทั้งระบบ
นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงสถานการณ์หนี้ภาคประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนบางกลุ่มขาดรายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ลดลง
ซึ่งในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ มีคดีแพ่งเข้าสู่การบังคับคดีจำนวน ๑๓๘,๙๙๗ คดี
คดีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น ๘๐ - ๙๐% เป็นหนี้ครัวเรือน คือ หนี้บัตรเครดิต เช่าซื้อรถ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล
จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดแนวทางช่วยบรรเทาภาระหนี้ประชาชน
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกมาตรการแก้ปัญหามาระยะหนึ่งแล้ว เช่น มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีสินเชื่อที่ขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บัญชี
และมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์มีผู้เช่าซื้อลงทะเบียนแล้ว ๑๓,๔๕๐ คัน
ล่าสุด สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) หรือโรงรับจำนำของรัฐ ทั้ง ๔๐ แห่ง ออกมาตรการด้านอัตรา
ดอกเบี้ย จัดโปรโมชัน “จ่ายคนละครึ่ง” ลดดอกเบี้ย ๕๐% แก่ผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน
จำนำไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑ คน/๑ สิทธิ์ /๑ รอบตั๋วจำนำ)
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมี ความตั้งใจที่ จะแก้ ปัญ หาหนี้ ครัวเรือนให้เบ็ ดเสร็จ โดยกำหนดมาตรการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย การไกล่เกลี่ยหนี้สินลดการดำเนินคดี เช่น หนี้กยศ. หนี้สหกรณ์ /
การปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อ PICO และ NANO รวมถึงสหกรณ์ /การส่งเสริมการแข่งขัน
ให้ดอกเบี้ยถูกลง และเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุน เป็นต้น
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ตั้งศูนย์ CARE ช่วย "ผู้พ้นโทษ" ให้มีงานทำ พร้อมคุมโควิดก่อนปล่อยตัว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตั้งศูนย์ CARE ช่วย "ผู้พ้นโทษ" ให้มีงานทำ พร้อมคุมโควิดก่อนปล่อยตัว
“ผู้ต้องขัง” เมื่อครบกำหนดพ้นโทษ จะต้องสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ รวมทั้ง
ต้อ งปลอดภั ยจากเชื้ อโควิ ด -19 ก่ อนเข้ าสู่ ครอบครัวและชุ มชน รัฐบาลจึ งตั้งศูนย์ ประสานงานและส่ งเสริ ม
การมีงานทำ (CARE) เพื่อประสานงาน และช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานทำ ซึ่งผู้พ้นโทษนั้น ได้ผ่านการอบรม
อาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ
สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังเมื่อครบกำหนดพ้นโทษนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ใน
กรณีที่ติดเชื้อโควิด-19 หากผู้พ้นโทษยินยอมให้กักตัวภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน หน่วยงานจะดำเนินการให้
กักตัวจนครบกำหนด ๑๔ วัน พร้อมแจ้งข้อมูลให้ญาติทราบ
กรณีผู้พ้นโทษ "ไม่ยินยอม" ให้กักตัวภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จะมีการดำเนินการประสานไปยัง
โรงพยาบาลแม่ข่ ายหรือ สำนั กงานสาธารณสุขพื้ น ที่ เพื่ อส่ง ผู้ต้ องหาที่ติ ดเชื้อ ไปกัก ตัวหรือรักษาพยาบาล
ตามระบบสาธารณสุขต่อไป
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เดินหน้าแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เดินหน้าแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
ท่ านทราบหรือ ไม่ ว่า ประเทศไทยมี ช ายฝั่ ง ทะเลยาวกว่า 3,000 กม. ครอบคลุ ม 23 จั ง หวั ด
โดยพื้นที่ชายฝั่งกว่า 800 กม. กำลังมีปัญหาถูกกัดเซาะ ซึ่งหน่วยงานรัฐที่ดูแลชายฝั่งทะเลมีอยู่ 3 หน่วยงาน
คือ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งมีสาเหตุจาก การใช้พื้นที่ชายฝั่งไม่เหมาะสม เช่น สร้างอาคาร ที่อยู่ที่พัก
เปลี่ยนป่าชายเลนไปทำที่เลี้ยงกุ้ง การขาดตะกอนสะสม เพราะถูกตัก ถูกดูดไปทำอย่างอื่น การใช้พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลทำนิคมอุตสาหกรรม ดูดน้ำบาดาลทำให้ดินทรุด สร้างถนนขนานกั้นทำให้ตะกอนบนบกเคลื่อนไปสู่
ชายหาดไม่ได้ และ การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น คลื่น กระแสน้ำ ลม พายุ
วิธีการแก้ ปัญ หามี 4 แนวทาง ได้ แก่ 1) ใช้ ธรรมชาติ ช่วย เช่น ปลูก ป่ าชายเลน ทำป่ าชายหาด
สร้ า งแนวปะการัง และหญ้ าทะเล 2) ไม่ ใช้ โครงสร้ า งทางวิ ศวกรรม เช่ น ปลู ก พื ช เสริ ม ทรายที่ ช ายหาด
ทำไส้กรอกทราย ปักแนวไม้ไผ่กันคลื่น ซึ่งเหมาะกับชายฝั่งที่มีชุมชนอยู่ไม่หนาแน่น และมีปัญ หากัดเซาะ
ไม่ รุน แรง 3) ใช้ โครงสร้ างทางวิศวกรรม เช่น ทำกำแพง สร้างเขื่ อนกั น คลื่ น ทำคั น ดัก ทราย ทำหั วหาด
วิธีนี้ อาจส่งผลกระทบต่ อพื้ น ที่ ข้างเคีย ง และอาจเกิด ปั ญ หาการกั ดเซาะต่อ เนื่ อง แต่ ก็เพื่ อสลายแรงคลื่ น
ดักตะกอนเลนและยึดแนวชายฝั่งที่มีปัญหาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง และ 4) ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามา
ช่วยจัดการการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม
โดยได้ระดมความรู้จากผู้เชี่ย วชาญด้านต่างๆที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ธรณี วิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง และ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งสร้างการ
มีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น พัฒนาแนวชายฝั่งทะเลไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
*********

