ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. เข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น หากตรวจ ATK พบผลบวก
สามารถลงทะเบียนดูแลที่บ้าน Home Isolation
2. ครม.ไฟเขียว! บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย กระทรวงแรงงาน
๕๐% ของค่าจ้าง
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ธอส. ออก ๒ มาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระ
ดอกเบี้ยนาน ๓ เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID-19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.๔๐ สมัครสมาชิก
รับสิทธิประโยชน์ ๒ ต่อ
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 30 / 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ โทร สปสช. 1330 ต่อ 14 หรือ ไลน์ @nhso
1) หัวข้อเรื่อง เข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น หากตรวจ ATK พบผลบวก สามารถลงทะเบียนดูแลที่บ้าน Home Isolation
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น หากตรวจ ATK พบผลบวก สามารถลงทะเบียนดูแลที่บ้าน Home Isolation
นายกรัฐมนตรี ในนามผู้อำนวยศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศบค.) มีความเป็นห่วงสถานการณ์
โควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และต้องการให้ผู้ป่วยถูกคัดแยก กักตัว ให้เร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ
ภายในครอบครัวและชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกแนวทางเวชปฏิบัติ โดยประชาชนที่ตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 ด้วยตนเองด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen test kit (ATK) แล้วพบผลเป็นบวก สามารถเข้าระบบแยกกักตัว
แบบดูแ ลตนเองที่ บ้าน (Home Isolation) โดยแจ้ งสายด่วน โทร ๑๓๓๐ ต่ อ ๑๔ หรือ เพิ่ มเพื่ อน สปสช.
ในระบบไลน์ @nhso ส่ วนกลุ่ ม ที่ ไม่ สามารถดู แ ลที่ บ้ านได้ จ ะเป็ น การดู แ ลในระบบชุ ม ชน (Community
Isolation) ศูนย์พักคอย Hospitel หรือโรงพยาบาลซึ่งจะมีการตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันผลบวกลวง
ขอให้ติดต่อ สปสช. เช่นกัน
การดำเนินการนี้เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้ผู้ป่วย COVID-19 ได้เข้าถึงการบริการได้เร็วขึ้น
ผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 จากการตรวจด้วย Antigen test kit จัดเป็น “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (probable case)”
ตามนิ ย ามของกรมควบคุ ม โรค จะได้ รับ การดู แ ลรั ก ษาเช่ น เดี ย วกั บการตรวจด้ วยวิ ธี RT-PCR ซึ่ งผู้ ป่ วย
จะได้รับเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและยาที่จำเป็นในทันที มีคลินิกหรือโรงพยาบาลดูแล
การบริการจะมีการเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอล วันละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตามอาการ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงกระบวนการ
รักษาที่ เร็วขึ้น ลดค่ าใช้ จ่ายในการตรวจและลดช่วงเวลาที่ ต้อ งรอผลตรวจ ๑-๒ วัน รวมถึ งการแยกผู้ ป่วย
จากครอบครัวและชุมชนได้รวดเร็ว จะลดโอกาสในการแพร่กระจายโรคได้อีกทาง
ทั้งนี้ ขอให้ ประชาชนระมัด ระวังในการใช้ชุดตรวจเร็ว ATK ที่มี การวางจำหน่ายทั่ วไปในขณะนี้
เนื่องจากมีหลายชนิดและมีคุณภาพที่แตกต่างกัน หากผบตรวจออกมาเป็นลบแต่ยังสงสัยก็สามารถตรวจซ้ำใน
๓-๕ วันได้อีกครั้ง สำหรับการแจกชุดตรวจ ATK ฟรีแก่ประชาชนซึ่งบอร์ด สปสช. ได้อนุมัติแล้วนั้น คาดว่า
ภายในต้ นเดือนสิงหาคมจะสามารถแจกจ่ ายชุด ATK ไปยั งสถานพยาบาล โดยเน้น ในพื้ นที่ สีแ ดง เพื่ อให้
สถานพยาบาลส่งชุดตรวจต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงสำหรับตรวจเองที่บ้านด้วย
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ครม.ไฟเขียว! บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม.ไฟเขียว! บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา
คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบในหลั ก การมาตรการช่ วยเหลื อ บรรเทาภาระค่ าใช้ จ่ า ยด้ านการศึ ก ษา
แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยหลือประชาชนระยะเร่งด่วน สำหรับภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1) นักเรียนในระบบการศึกษาไทย
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน
- จัดสรรค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษา เพื่อช่วยจัดการเรียนรู้
- ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายโรงเรียนเอกชน ให้เท่ากับปี 2563
2) นิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
• สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาร่วมจ่ายค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม
- ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
- ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%
- ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10%
* ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50%
• สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/คน
- สถาบันช่วยเหลือเรื่องอื่น ๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมยืมเรียนออนไลน์
ลดค่าหอพัก เป็นต้น
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม ๑๕๐๖
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตน ม.33 ที่ว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ประกันตน ม.33 ที่ว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง
ประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ งข้ อ มู ลสำหรั บผู้ ป ระกั น ตน ม.๓๓ ที่ ว่างงานจากสถานการณ์ โรคโควิ ด –19
ขณะนี้ ส ามารถขอรับสิท ธิ ว่างงานเนื่ องจากเหตุ สุด วิสัยฯ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรคติ ด ต่อ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้
โดยจะได้รับเงินชดเชย ๕๐% ของค่าจ้างรายวัน สูงสุด ๙๐ วัน ซี่งผู้ประกันตนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ใน ๑๕ เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน
๒. ไม่ ได้ ท ำงานเนื่ อ งจากนายจ้ างหยุ ด ประกอบกิ จ การตามคำสั่ งของทางราชการ เพื่ อ ป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างนั้น
โดยนายจ้างจะต้องแจ้งขอรับสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนผ่านระบบ e-service และส่งเอกสาร สปส.2-01/7
พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ไปที่ สนง.ประกันสังคมในพื้นที่ภายใน ๓ วันทำการ นับจาก
วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ สำนักงานประกันสังคม สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ สายด่วนประกันสังคม ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ออก 2 มาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส. ออก ๒ มาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยนาน ๓ เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID-19
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำ ๒ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยตรง คือ ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่
ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย
สร้างชาติ ปี ๒๕๖๔” ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/
การค้า และยังไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดได้ โดยการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา
๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดความช่วยเหลือ ประกอบด้วย
มาตรการที่ ๑๕ [M 15] : สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้
หรือสถานะกฎหมาย
มาตรการที่ ๑๖ [M 16] : สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า ๓ เดือน)
หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
สำหรับดอกเบี้ยที่พักชำระเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ในระหว่างการใช้มาตรการที่ ๑๕ และ ๑๖ ลูกค้า
สามารถทยอยชำระให้เสร็จ สิ้นก่อ นวันครบกำหนดสัญ ญากู้เงิน หรือ ปิ ดบัญ ชี โดย ธอส. จะเปิ ดให้ ลูกค้ า
ลงทะเบี ยนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่า นแอปพลิ เคชัน GHB ALL หรือบนแอปพลิ เคชัน ไลน์ GHB
Buddy ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. และจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการ
ได้ รับ ผลกระทบทางรายได้ ผ่า นช่ องทางที่ แ จ้งความประสงค์ เพื่ อ ให้ ธนาคารพิ จารณา เช่น สลิปเงิน เดื อ น
หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสั งกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น ส่วนกรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟน
สามารถกรอกข้อ มูลเพื่อ แจ้งความประสงค์ ขอรับความช่ วยเหลือตามมาตรการได้ ที่ www.ghbank.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
โทร ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
แอปพลิเคชัน GHB ALL
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนเงินออม โทร. ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐
1) หัวข้อเรื่อง กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.40 สมัครสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.40 สมัครสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ
สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการวางแผนเงินออม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวน
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๑ (จ่าย ๗๐ บาท/เดือน) สมัครออมเงินควบคู่ไปกับ กอช. เพื่อเติมเต็ม
เงินออมไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ ๖๐ ปี เพียงออมเงินขั้นต่ำ ๕๐ บาท สูงสุด ๑๓,๒๐๐ บาทต่อปี
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
• ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสมาชิก สูงสุด ๑๐๐% ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาทต่อปี
• ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน ซึ่งได้รับค้ำประกันผลตอบแทน ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
ธนาคาร ๑๒ เดือน
• สามารถออมเงินได้เมื่อมีเงิน ไม่ต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือน แต่ยังได้สิทธิเป็นสมาชิก กอช. อยู่
สมาชิกจะได้สวัสดิการจาก ๒ หน่วยงานในระหว่างการทำงาน โดยจะได้เงินทดแทนรายได้กรณี
ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคม
และเมื่ออายุ ๖๐ ปีไปแล้ว จะได้บำนาญรายเดือนจาก กอช. และยังได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์อีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถสมั ครสมาชิกได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่ วยรับสมัครสมาชิก ใกล้บ้าน
เช่น ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ, สำนักงานคลังจังหวัด, สถาบันการเงินชุมชน, ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน,
ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. , ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส , เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี,
ตู้บุญเติม เป็นต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลอกขาย
ยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ
โดยเคร่งครัด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. เริ่มแล้ว! เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.๓๓ ในพื้นที่ กระทรวงแรงงาน
สีแดงเข้ม
กระทรวงพาณิชย์
4. เอาจริง! ปรับ - จำคุก ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา
ฟ้าทะลายโจร
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการพัฒนา อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. จ่ายต่อเนื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อ – แม่
สังคมและความมั่นคง
ได้รับสิทธิ ๒.๒ ล้านคน
ของมนุษย์

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 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลอกขายยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลอกขายยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม
จากสื่อโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่ว่าขณะได้เกิดกรณีการหลอกลวงขายยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งเป็น
ยาต้ านไวรั สโควิด -19 ผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ นั้ น ขอให้ ประชาชนทุ กท่ า นระมั ด ระวัง อย่ าหลงเชื่ อ ไปซื้ อ มา
รับประทานเอง เพราะปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาที่ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่มีการวางขายตาม
ร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากการให้ยาผู้ป่วยนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยและคำสั่งของแพทย์ ที่จะต้องพิจารณาจาก
ระดับอาการ น้ำหนักตัว หรือโรคประจำตัวของผู้ป่วย เพื่ อป้องกันกรณีการใช้ยาเกินจำเป็นและเกิดปัญหา
ไวรัสดื้อยาในผู้ป่วย จึงขอให้ประชาชนทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการซื้อยาทานเอง สำหรับฟาวิพิราเวียร์นั้น
ไม่ได้มีการวางขายเป็นการทั่วไป การทานยายังอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเพราะถือเป็นการกระทำผิดในขณะที่ประเทศ
อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปัจ จุบันกระทรวงสาธารณสุ ขได้ด ำเนิ นการจัด หายาฟาวิพิ ราเวี ยร์ให้เพี ยงพอทั้ งการนำเข้าจาก
ต่างประเทศ และการผลิตเองในประเทศที่ขณะนี้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เริ่มผลิตได้จะทยอยส่งมอบตั้งแต่
เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป มีศักยภาพการผลิตอยู่เดือนละ ๒-๔ ล้านเม็ด โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้
ดำเนินการจ่ายให้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่ทำ Home Isolation ซึ่งลงทะเบียนผ่านสายด่วน ๑๓๓๐ กด ๑๔ โดย
พิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียร์ตามระดับอาการด้วยแล้ว
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2225 4857
1) หัวข้อเรื่อง ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยเคร่งครัด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยเคร่งครัด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19
ราชกิ จ จานุ เบกษาประกาศใช้ ข้ อ กำหนดฯ (ฉบั บ ที่ ๓๐) และคำสั่ ง ศบค. กำหนดเขตพื้ น ที่
สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓๗ จังหวัด และพื้นที่ควบคุม
๑๑ จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงได้ประสานกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดรับทราบ
และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด ให้ดำเนินการ ๑) ขอให้ประชาชนเลี่ยง จำกัด
หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒) ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นกรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดให้แสดงหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ๓) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน
รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ มีการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก ๔) ให้พิจารณาในการสั่ งปิ ด
สถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการ
ได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น
๕) พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมข้ามเขตจังหวัด และการเดินทางออกนอก
เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่น
สำหรับทุกจังหวัด ให้เน้นย้ำสร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น
และห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่า
ที่กำหนด รวมถึงมาตรการเพื่ อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างทั่วราชอาณาจักร
และแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้พิจารณานำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ
(Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับ
ควบคุม (Sealed Route) มาใช้บังคับ
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1506
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มแล้ว! เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มแล้ว! เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม
ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓
จังหวั ด ๙ ประเภทกิจ การ ที่ ได้รับผลกระทบจากโควิ ด -19 กว่า ๓ ล้ านคน โดยได้ เริ่ม จ่ายเงินตั้ งแต่ วัน ที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แบ่งเป็น
๑. ผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ รับเงินเยียวยา ๒ ส่วน คือ เงินชดเชย ๕๐% ของค่าจ้าง สูงสุด ๗,๕๐๐ บาท
และเงิน ชดเชยเพิ่ ม เติ ม อี ก ๒,๕๐๐ บาท/คน ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๔ – ๖ สิ งหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะพื้ น ที่ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๒. นายจ้า ง มาตรา ๓๓ รับเงิน เยีย วตามจำนวนลูก จ้าง คนละ ๓,๐๐๐ บาท สูงสุ ด ๒๐๐ คน
ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)
สำหรับกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ได้ปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก ๑๖ จังหวัด รวม ๒๙ จังหวัดนั้น มาตรการจ่ายเงินเยียวยาและ
ชดเชยจะต้องทยอยพิจารณาจ่ายเป็นรอบ ๆ ไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปยอดตัวเลขผู้ประกันตนเพิ่มเติม
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงพาณิชย์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1569
1) หัวข้อเรื่อง เอาจริง! ปรับ - จำคุก ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาฟ้าทะลายโจร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เอาจริง! ปรับ - จำคุก ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาฟ้าทะลายโจร
“ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรทางเลือกช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย
(กลุ่มสีเขียว) และช่วยลดภาระระบบสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนนิยมหาซื้อกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้
สินค้าขาดตลาดและผู้ค้าฉกฉวยโอกาสในการขึ้นราคา
กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยแม้จะยังไม่มี
การควบคุมราคาของ “ฟ้าทะลายโจร” เพราะต้องการส่งเสริมการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ แต่หากมี
การค้ากำไรเกินควรจะมีความผิดตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งมีโทษจำคุก ๗ ปี ปรับ ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้ น หากประชาชนพบเห็ น การขายฟ้ าทะลายโจรที่ มี ราคาสูงเกิน ควรหรือ โก่งราคา สามารถ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ๑๕๖๙ หรือ สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการ
ทันที
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1300
1) หัวข้อเรื่อง จ่ายต่อเนื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อ – แม่ ได้รับสิทธิ 2.2 ล้านคน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จ่ายต่อเนื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อ – แม่ ได้รับสิทธิ 2.2 ล้านคน
ข่าวดีของพ่อและแม่ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) ใช้งบกลาง 3,493.19 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี
รายเดื อ น ๆ ละ 600 บาท ช่ วงเดื อ น กรกฎาคม – กั น ยายน 2564 อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ผู้ได้ รับสิ ท ธิ
เงินอุดหนุนฯ จำนวนกว่า 2.2 ล้านคน
สำหรั บ โครงการเงิน อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เด็ ก แรกเกิ ด นั้ น ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ งนโยบายที่ รัฐ บาล
ให้ความสำคัญ เพื่ อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิ ดได้รับการเลี้ยงดูที่มี คุณ ภาพและมี พัฒ นาการที่เหมาะสมตามวัย
เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต
สำหรับพ่อและแม่ท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 (ตามวัน - เวลาราชการ) หรือสายด่วน โทร. 1300
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทีส่ ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. ครม. เยียวยาผู้ประกันตน ม.๓๙ และ ม.๔๐ ในพื้นที่
๒๙ จังหวัดสีแดงเข้ม
2. กรมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ป้องกันป่วย กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
โควิดรุนแรงได้
กระทรวงการพัฒนา อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุ
สังคมและความมั่นคง
ผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน ๑๓๐๐
ชองมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข

เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ ประชาชนตรวจด้วยตนเอง
ภายใน ส.ค. นี้
กระทรวงคมนาคม
5. บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
COVID-19 กลุ่มสีเขียว
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
6. มท. ร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อน “จังหวัดสะอาด” ลดขยะ
สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงยุติธรรม
7. กระทรวงยุติธรรม เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม ๒๔ สิงหาคมนี้
4.

-

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

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 32 / 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ครม. เยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม. เยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อ กำหนดฯ ในพื้ น ที่ควบคุม สูงสุ ดและเข้มงวด โดยช่วยเหลื อ
ค่าครองชีพคนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖,๖๙๔,๒๐๑ คน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
คุณ สมบั ติของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกัน ตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ที่มีสัญ ชาติไทย
สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active)
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (พื้ นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด) หรือ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
(พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๖ จังหวัด) กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐
ในฐานทะเบียนประกัน สังคมที่ มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีการ
จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญ ชี
พร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน
ครม. ยังให้ กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืน ยัน ตัวตนของผู้ที่ ได้รับความช่วยเหลื อตามเป้ าหมาย
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งขอให้โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน ๑๐ จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ก่อนพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ เพิ่มเติม
ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ
ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัดต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
นอกจากนี้ได้ให้กระทรวงแรงงานจัดทำข้อเสนอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัดเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ เดือน ซึ่งจะ
ช่วยให้การให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3024
1) หัวข้อเรื่อง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเชื้อไวรัส
COVID-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม)
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ส่ งต่ อ การดู แ ลผู้ ป่ วยติ ด เชื้ อ หรือ ผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส COVID-19
ให้ ได้ รับ ความช่วยเหลือ โดยเร็ว โดยเส้น ทางแรกที่ ให้บริก าร คื อ รับผู้ ป่วยติด เชื้ อจากโรงพยาบาลศิริราช
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัม ส่วนเส้นทางอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็น
ผู้ประสานงานและแจ้ง บขส. ให้นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยก่อนส่งไปรักษาตัวในภูมิลำเนาต่อไป
บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร รวมถึง
พนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข ดังนี้ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ
เจ้ าหน้ า ที่ ส าธารณสุ ข และห้ อ งโดยสาร ปรั บ ระบบ ปรับ อากาศบนรถ นำพลาสติ ก มาหุ้ ม บริ เวณเบาะ
ไม่อนุ ญ าตให้ ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดิ นทาง และให้ พนั กงานเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ สพฉ. ก่อ น
ปฏิ บั ติ งาน นอกจากนี้ บขส. พร้ อมดำเนิ น การตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่ งร่วมกั บกระทรวง
สาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยจาก
กรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2591 7007
1) หัวข้อเรื่อง กรมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ป้องกันป่วยโควิดรุนแรงได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ป้องกันป่วยโควิดรุนแรงได้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยงานวิจัยฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 ที่อยู่ระหว่าง
เสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ไม่ได้ถูกปฏิเสธ เพียงแต่นักวิจัยไทยขอนำกลับมาแก้ไขเรื่องค่าสถิติ
ที่คำนวณได้ให้ชัดเจน เพื่อความสมบูรณ์ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่
สำหรับผลการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ
พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร 29 ราย ไม่พบอาการปอดอักเสบทั้งหมด แม้จะยังมีเชื้อไวรัสอยู่บ้าง
เพียง ๑๐ ราย แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มได้ผลดี ลดความรุนแรงของโรคไม่ให้ถึงขั้นมีปอดอักเสบ และไม่พบ
ผลกระทบเรื่องตับ ไต และระบบเลือด จึงถือว่ามีความปลอดภัย
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1300
1) หัวข้อเรื่อง ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน 1300
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน 1300
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงชองมนุ ษ ย์ โดยกรมกิจ การเด็ ก และเยาวชน ร่วมกั บ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และยูนิเซฟ ร่วมกัน
จั ด ตั้ งศู น ย์ ช่วยเหลื อ เด็ ก โควิ ด -19 โดยเป็ น การผนึ ก กำลั ง พลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (อปท.)
อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ อาสาสมั ครชุ มชน อาสาสมัครครูทั้ งในและนอกระบบ
อาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน
ทำหน้าที่ในการบูรณาการข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็กป่วย
เด็ ก กลุ่ ม เปราะบาง ที่ ยั ง เข้ าไม่ ถึ ง การดู แ ลรั ก ษา เด็ ก กำพร้ า พ่ อ แม่ เสี ย ชี วิต จากโควิ ด เด็ ก ที่ ได้ รับความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจ ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแนวโน้มหลุดออกนอกระบบการศึกษา เพื่อปกป้อง และไม่ให้เด็ก ๆ
ต้องโดดเดี่ยว ได้รับการช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ในทุกมิติปัญหา
โดยสามารถแจ้ งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 หรือ ที่ แอปพลิ เคชัน “คุ้ม ครองเด็ ก” หรือ ที่
บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง ๗๗ จังหวัด และสายด่วน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง องค์การเภสัชกรรม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2203 8000
1) หัวข้อเรื่อง เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ ประชาชนตรวจด้วยตนเอง ภายใน ส.ค. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ ประชาชนตรวจด้วยตนเอง ภายใน ส.ค. นี้
องค์การเภสัชกรรม เร่งจัดหาชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK) จำนวน ๘.๕ ล้านชุด แจกให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยตัวเอง โดยคาดว่าจะเริ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้
ภายในเดือน ส.ค. นี้
สำหรับแนวทางการกระจายชุดตรวจ ATK นั้น จะสำรองคงคลังเพื่อจัดสรรตามสถานการณ์ จำนวน
๑.๕ ล้ า นชุ ด ส่ วนที่ เหลื อ จั ด สรรตามความรุ น แรงของการระบาดในแต่ ล ะพื้ น ที่ ขั้ น ต่ ำ ๔๐,๐๐๐ ชุ ด
หากจังหวัดไหนไม่พอจะนำส่วนที่สำรองไว้มาจัดสรรเพิ่มเติมตามความเร่งด่วน
ขณะเดียวกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะประสานร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ประเภท ๑ และคลินิกทั่วประเทศ เป็นหน่วยกระจายชุดตรวจ ATK เพื่อความรวดเร็วและทั่วถึง กรณีตรวจ
แล้วพบว่าติดเชื้อ และสามารถเข้ารับการรักษาในระบบ Home isolation หรือรักษาตัวที่บ้าน ร้านขายยา
สามารถดูแลให้คำปรึกษา และติดตามอาการ ซึ่งจะช่วยผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากสามารถดูแล
ตัวเองได้
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3024
1) หัวข้อเรื่อง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเชื้อไวรัส
COVID-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม)
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ส่ งต่ อ การดู แ ลผู้ ป่ วยติ ด เชื้ อ หรือ ผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส COVID-19
ให้ ได้ รับ ความช่วยเหลือ โดยเร็ว โดยเส้น ทางแรกที่ ให้บริก าร คื อ รับผู้ ป่วยติด เชื้ อจากโรงพยาบาลศิริราช
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัม ส่วนเส้นทางอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็น
ผู้ประสานงานและแจ้ง บขส. ให้นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยก่อนส่งไปรักษาตัวในภูมิลำเนาต่อไป
บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร รวมถึง
พนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข ดังนี้ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ
เจ้ าหน้ า ที่ ส าธารณสุ ข และห้ อ งโดยสาร ปรั บ ระบบ ปรับ อากาศบนรถ นำพลาสติ ก มาหุ้ ม บริ เวณเบาะ
ไม่อนุ ญ าตให้ ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดิ นทาง และให้ พนั กงานเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ สพฉ. ก่อ น
ปฏิ บั ติ งาน นอกจากนี้ บขส. พร้ อมดำเนิ น การตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่ งร่วมกั บกระทรวง
สาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยจาก
กรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2222 1871
1) หัวข้อเรื่อง มท. ร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อน “จังหวัดสะอาด” ลดขยะ สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มท. ร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อน “จังหวัดสะอาด” ลดขยะ สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ กับขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่ได้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการจัดการของหน่วยงานอื่นๆ ยังขาดประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในนาม “จังหวัดสะอาด” จึงเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นที่สร้างความรู้ต่อทุกภาคส่วน
สำหรับการบริห ารจัด การขยะทั้ งวงจรโดยแบ่ งขั้ นตอนใน 3 ระยะ ได้ แก่ ต้ น ทาง คือ การลดขยะ
ซึ่งต้องเริ่มจากต้นทาง คือ ประชาชน รวมถึงภาคเอกชน ห้างร้าน สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ
จะต้องมีการลดขยะ และการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ กลางทาง คือ การเก็บขนขยะไปยัง
สถานที่ กำจัด โดยให้ห น่ วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื้ น ที่ กำหนดเวลานัด การเก็ บแต่ละประเภทขยะตามความ
เหมาะสมของปริมาณและพื้นที่ เพื่อให้คุ้มค่าและไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และควบคุมดูแลให้รถเก็บขยะ
มีส ภาพพร้อ มใช้ งาน และสุ ดท้ าย ปลายทาง จัด ให้ มี การรวมกลุ่ม พื้ น ที่ ในการจัด การมู ลฝอย (Clusters)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามขนาดพื้นที่ Size S, M, L เพื่อรวบรวมขยะให้สามารถกำหนดเทคโนโลยี
ในการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ และศักยภาพของพื้นที่
สำหรั บ การลดขยะที่ ต้ น ทางนั้ น ได้ น ำหลั ก 3 R: Reduce Reuse และ Recycle มาปรั บ ใช้ เป็ น
แนวทางหลัก ดังนี้
1. Reduce (ใช้น้อย) คือ การลดระดับการใช้ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การเลือกซื้อ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสิ้นเปลือง การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น
2. Reuse (ใช้ซ้ำ) คือ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วและยังสามารถใช้งานได้มาใช้ประโยชน์อีก เช่น การใช้
กระดาษทั้งสองหน้า การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตใหม่ได้ การเลือกซื้อสิ้นค้าหรือใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เป็นต้น
3. Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) คือ การนำวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูป
โดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
และใช้หลักการ “ประชารัฐ” เพื่ อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่ วยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยกั บ หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม/
ภาคประชาชน หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่ างคุ้มค่า ก็จะสามารถลดโอกาส
การทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างบรรทัดฐาน ชุมชนใหม่ให้สะอาด ปลอดภัย และมั่นคั่งสืบไป
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2564 วันที่ สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงยุติธรรม เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 สิงหาคมนี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงยุติธรรม เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 สิงหาคมนี้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๔ มีการแก้ไขถอดพืชกระท่อมออกจากยา
เสพติด ประเภท ๕ คือ พืชกระท่ อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไป พระราชบั ญญั ติฉบับนี้
ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เมื่ อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และจะมี ผลเริ่ม ใช้บั งคับ ในวัน ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงขอชี้แจงว่า นับตั้งแต่วันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ พี่น้องประชาชนสามารถที่จะปลูก บริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จะนำมาเคี้ยว
นำมาต้มน้ำดื่มโดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใด หรือจะซื้อจะขายใบกระท่อม ภายในประเทศก็สามารถทำได้
โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

ส่วนที่มีร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิส ามัญ พิ จารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติพืชกระท่อ ม พ.ศ.... ซึ่ งได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ วตั้งแต่วัน ที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้ หลักการก็ยังให้มี
การปลูก ซื้อขาย บริโภคพืชกระท่อมภายในประเทศได้โดยเสรี ยกเว้นการนำไปใช้ในทางที่ผิดของเด็กและ
เยาวชน เช่ น เอาไปผสมยาเสพติ ด ที่ เ รี ย กกั น ว่ า ๔×๑๐๐ เป็ น ต้ น และการซื้ อ ขายนำเข้ า ส่ ง ออก
ต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมต้องขออนุญาตก่อน เพื่อไม่ให้สินค้าราคาตกและล้นตลาดจนเกินไป
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน ๒,๐๐๐ บาท
โรงเรียนรัฐ – เอกชน
กระทรวงเกษตรและ
2. มาช้อปกัน ! เกษตรกร Happy เฟส ๒ สั่งออนไลน์
สหกรณ์
สดจากสวน ส่งฟรีถึงบ้าน
3. "MY HERO" ธอส. ลดดอกเบี้ยหนี้บ้านหมอ - พยาบาล กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด
นาน ๔ เดือน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. เชิญชวน ปชช. กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
ณ สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๔
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. มีหนี้ "จ่ายไม่ไหว" ปรึกษา “หมอหนี้เพื่อประชาชน”
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 34 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. นายกฯ ขอประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุ
เมื่อพบการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้
เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ปภ. แนะเรียนรู้ - ปฏิบัติตนปลอดภัยจากสารเคมี
ลดเสี่ยงอันตราย
4. กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
5. กปภ. เตือน! ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์
อ้างรับชำระค่าน้ำ
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ๘ วิธีการหลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
7. รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรสวนลำไยเต็มที่ ผ่าน ๕ มาตรการ สำนักนายกรัฐมนตรี
เร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย
8. ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กระทรวงพาณิชย์
และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต ๖๔/๖๕
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 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง นายกฯ ขอประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุเมื่อพบการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง นายกฯ ขอประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุเมื่อพบการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม
พล.อ.ประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใย
หลังรับทราบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมตัวกัน
มั่ วสุ ม ในแหล่ ง อบายมุ ข หลายพื้ น ที่ ทั่ วประเทศ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ความเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ โรควิ ด -19
ทั้ ง ยั ง เป็ น การฝ่ า ฝื น ข้ อ กำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่มีข้อห้ามการรวมกันทำกิจกรรมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคด้วย
นายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนจังหวัด
และท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทย ให้ทำงานอย่างบูรณาการเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมตรวจสอบสถานที่ที่มักมีการรวมกันจัดงานเลี้ยง หรือแหล่งอบายมุขในพื้นที่ต่าง ๆ
หากพบการกระทำความผิดขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มิเช่นนั้น เจ้าหน้าที่
จะมีความผิดด้วย และหากพบว่าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจให้เกิดกิจกรรมมั่วสุ่ม จะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด
ด้วยเช่นกัน
รัฐบาลขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดู แล หากพบพฤติกรรมรวมตัวกันจัดงานเลี้ยง
ปาร์ตี้ ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หลีกเลี่ยง
กิจกรรมการรวมกลุ่มโดยไม่จำเป็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ และลดภาระของบุคลากร
ทางการแพทย์ ที่ทำงานหนักต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19
ท่านรู้หรือไม่ ? ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 และต้องแยกรักษาแบบ Home Isolation หรือ
Community Isolation สามารถขอเบิกเงินค่ าทดแทนการขาดรายได้ ๕๐% ของค่าจ้าง โดยขอใบรับรองแพทย์
หรือ แคปภาพหน้ าจอจาก Application LINE ที่ ใช้ ติ ด ต่ อ กั บสถานพยาบาล และภาพสำเนาเวชระเบี ย น
ตั้งแต่เริ่ม - สิ้นสุดการรักษา เพื่อใช้ประกอบการยื่นใช้สิทธิ์
เงื่อนไขการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้
- ต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย ๓ เดือน ภายใน ๑๕ เดือนก่อนใช้สิทธิ์
- กรณีผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ลาป่วย ๓๐ วันแรก รับค่าจ้างจากนายจ้าง (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
- หากต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า ๓๐ วัน สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ๕๐%
ของค่าจ้าง (จ่ายครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน)
สามารถยื่นเบิกได้ภายใน ๒ ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง
ทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะเรียนรู้ - ปฏิบัติตนปลอดภัยจากสารเคมี ลดเสี่ยงอันตราย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะเรียนรู้ - ปฏิบัติตนปลอดภัยจากสารเคมี ลดเสี่ยงอันตราย
อุบัติภัยสารเคมีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งจากการใช้ จัดเก็บ และกำจัดผลิตภัณฑ์สารเคมีไม่ถูกวิธี
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเกิดสารเคมี
รั่วไหลสูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสารเคมี
เพื่อลดเสี่ยงอันตราย ดังนี้
๑. วิธีเตรียมพร้อมรับมือ
- อ่านฉลากทุกครั้งก่อนใช้งาน พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำและวิธีใช้งานอย่างเคร่งครัด
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ให้เหมะสมทุกครั้งที่ใช้สารเคมี
- เรียนรู้วิธีระงับเหตุ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องกรณีเกิดอุบัติสารเคมี
- ศึกษาสัญลักษณ์ ประเภท และอันตรายของสารเคมี
- จดจำหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ติดต่อแจ้งเหตุ
๒. วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติภันสารเคมีรั่วไหล
- ออกห่างจากจุดเกิดเหตุ ด้านเหนือลมในระยะไม่ต่ำกว่า 300 เมตร
- ใช้ผ้าปิดจมูกและปาก ลดการสูดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
- ห้ามสัมผัส ภาชนะบรรจุสารเคมีที่รั่วไหล
- ห้ามก่อประกายไฟ บริเวณที่สารเคมีรั่วไหล
- โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการระงับเหตุ
หากประชาชนพบเห็ น เหตุ ส าธารณภั ย หรื อ ต้ อ งการแจ้ งเหตุ ส าธารณภั ย สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่
สายด่วนนิรภัย โทร. ๑๗๘๔
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ PWA Contact Center โทร. 1662
1) หัวข้อเรื่อง กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอความร่วมมือทุกท่านใช้น้ ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณ ค่า
โดยแนวทางในการประหยัดน้ำประปา นอกจากจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าแล้ว การหมั่น
ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ ยังเป็นอี กวิธีหนึ่งที่ช่วยลด
การสูญเสียน้ำประปาโดยเปล่าประโยชน์ได้อีกด้วย
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเบื้องต้น ได้ ด้วยตนเอง ด้วยวิธีก ารง่าย ๆ 2 ขั้น ตอน คือ 1. ปิ ดก๊อ กน้ ำ
ทุกตัวภายในบริเวณบ้าน และ 2. สังเกตมาตรวัดน้ำ หากพบว่ามาตรวัดน้ำยังหมุนอยู่ แสดงว่ามีท่อรั่วภายในบ้าน
ต้ อ งรีบ แก้ ไขโดยทั น ที นอกจากจะเป็ น การช่ วยประหยั ด น้ ำยั ง เป็ น การลดความเสี่ ย งของสาเหตุ ที่ ท ำให้
ค่าน้ำประปาสูงขึ้นผิดปกติ
จากกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องค่าน้ำประปาสูงผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่
มาจากการรั่วไหลของระบบประปาภายในบ้ านโดยที่ ลูกค้ าไม่ ทราบ ดังนั้น จึงขอเชิญ ชวนให้ทุก ท่านดูแ ล
เอาใจใส่ระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำประปาที่สูงผิดปกติแล้ว ยังเป็นการช่วยดูแลทรัพยากรน้ำไม่ให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
อีกด้วย
ทั้งนี้ ลูก ค้าสามารถติด ต่อ ประสานงานขอความช่ วยเหลือ กั บ กปภ.สาขาในพื้ น ที่ หรือ ต้อ งการ
แจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาได้ที่ PWA Line Official: @pwathailand และ แอปพลิเคชัน PWA1662 หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center โทร. 1662
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ PWA Contact Center โทร. 1662
1) หัวข้อเรื่อง กปภ. เตือน! ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์ อ้างรับชำระค่าน้ำ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กปภ. เตือน! ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์ อ้างรับชำระค่าน้ำ
ปัจจุบันลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นิยมชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
เนื่ องจากสถานการณ์ ของการระบาดโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ทำให้ มิจฉาชีพ อาศั ย
ช่องทางดังกล่าวแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มไลน์ของ กปภ. สาขาต่าง ๆ และแอบอ้างเป็นพนักงาน กปภ. โดยจะ
สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า หากพบว่ามีลูกค้าประสบปัญหาการชำระค่าน้ำ จะทำการติดต่อไปที่ไลน์ส่วนตัว
ของลู ก ค้ า เพื่ อ เสนอความช่ วยเหลื อ โดยให้ ลู ก ค้ า โอนเงิ น ค่ า น้ ำประปาเข้ าไปยั งตั วแทนรั บชำระปลอ ม
ที่มิจฉาชีพตั้งขึ้นมาเอง ขณะนี้มีลูกค้าหลายรายหลงเชื่อจนสูญเสียทรัพย์สินแต่ยังคงมีค่าน้ำประปาค้างชำระ
เช่นเดิมส่งผลให้ถูกระงับการใช้น้ำ
กปภ. จึงขอให้ลูกค้ าที่ใช้บริการชำระค่าน้ ำผ่ านช่องทางออนไลน์ตรวจสอบก่อ นโอนเงิน ทุกครั้ง
ว่าเป็นบัญชีของ "การประปาส่วนภูมิ ภาค" ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าลดความเสี่ยงจากการหลอกลวงของมิจฉาชีพ
ตลอดจนการสัมผัสกับเชื้อโควิด -19 ขอแนะนำให้ทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ของ กปภ. ผ่าน ๓ ช่องทาง
ได้แก่ (๑) เว็บไซต์ www.pwa.co.th (๒) แอปพลิเคชัน PWA1662 และ (๓) Line Official @PWAThailand
หรือตัวแทนชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. เท่านั้น
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กปภ. มิได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพแล้ว
เพื่ อ มิให้ สร้ างความเดื อดร้อ นแก่ ผู้อื่ น และขอเน้ น ย้ ำให้ ลูก ค้า ระมั ด ระวังผู้ ที่ แอบอ้ างเป็ น พนั ก งาน กปภ.
หากต้ อ งการสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ กปภ.สาขาในพื้ น ที่ หรื อ PWA Contact
Center โทร.๑๖๖๒
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร.1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง 8 วิธีการหลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 8 วิธีการหลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่
“แชร์ลูก โซ่” คือ “ความเสี่ยง” ไม่ ใช่ก ารลงทุน แต่ เป็น ภัย ร้ายของคนอยากรวย และยังถือ เป็ น
ความผิด เพราะความผิดทางกฎมายนี้ถือว่ามีโทษหนัก กระทรวงยุติธรรม แจ้งเตือนประชาชน กับ 8 วิธีการ
หลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่ มีดังนี้
1. คนชักชวนมักเป็นคนใกล้ชิด
2. แอบอ้างชื่อคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเข้าร่วมกิจกรรม
3. อวดอ้างผลประโยชน์และเงินมหาศาลที่จะได้รับ
4. ใช้คำสวยหรูในการโฆษณาชวนเชื่อ
5. แสดงผลการลงทุนน้อยแต่ประโยชน์ตอบแทนสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
6. สร้างโปรไฟล์ สวยหรู อยู่ดี ดูแพง
7. จัดฉากให้มีการอบรมสัมมนาอย่างเป็นระบบยิ่งใหญ่
8. พูดจาหว่านล้อมกดดันให้เหยื่อรีบตัดสินใจ
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร.1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook:
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand หรือ แอปพลิเคชัน
Justice Care: บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรสวนลำไยเต็มที่ ผ่าน 5 มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรสวนลำไยเต็มที่ ผ่าน 5 มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย
การดำเนินการแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ที่สาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้อจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก
มีปริมาณลดลงอย่างมาก กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเข้าบรรเทาความเดือดร้อน
ไปแล้ว ผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้
๑. สนับสนุนความช่วยเหลือด้านตลาดในประเทศ โดยรับซื้อผ่านข้อตกลง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับ
ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร โรงงานแปรรูป รวมถึงช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
เพื่อจำหน่ายในตลาดปลายทางทั่วประเทศ อาทิ ร้านธงฟ้า รถโมบายผลไม้ และสถานีบริการน้ำ มัน จำนวน
๑,๐๒๘ สาขา รวมปริมาณกว่า ๘๐,๐๐๐ ตัน
๒. สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยให้แก่จังหวัดแหล่งผลิตลำไย
ในอัตรา ๓ บาทต่อกิโลกรัม รวม ๖ จังหวัด ปริมาณกว่า ๑๕,๗๖๔ ตัน
๓. รับซื้อผลผลิตลำไยรูดร่วงโดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
เพื่อนำไปสู่การแปรรูป รวม ๘,๖๐๐ ตัน
๔. สนับสนุนค่าบริหารจัดการผลักดันส่งออกผลไม้กิโลกรัมละ ๕ บาท เป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ตัน
๕. ร่วมกับบริษัท ไปรษณี ย์ไทย สนั บสนุ นกล่ องบรรจุผลไม้แ ละค่าขนส่งฟรี รวม ๒๐๐,๐๐๐ กล่อ ง
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการ online ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยสามารถติดต่อขอรับการ
สนับสนุนด้านมาตรการตลาดรองรับดังกล่าวได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่
นอกจากนี้ ได้เจรจาปลดล๊อคโดยให้ล้งทุกล้งในประเทศไทยที่ป ฏิบัติตามเงื่อนไขสุขอนามัย สามารถ
รวบรวมลำไยและส่งออกไปยังตลาดจีนได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการระงับการนำเข้าลำไยจากไทย
ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิ ชย์ได้กำหนดแผนส่งเสริมการบริโภคลำใยใน ๑๒ เมืองใหญ่ของจีน เช่น อู่ฮั่น
คุน หมิง เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง รวมทั้ งตลาดในอินเดียส่งเสริมการบริโภคใน ๔ รัฐ ประกอบด้วย รัฐเบงกอล
ตะวันตก รัฐหรยานา รัฐอุตตรประเทศ และรัฐเตลังคานา
รัฐบาลได้ติดตามการดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ได้ทำงาน
อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีก/ส่ง และผู้ส่ งออก เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออก
อย่างตรงจุด อีกทั้งให้ความมั่นใจว่า จากมาตรการต่างๆ จะช่วยทำให้ราคาลำไยปรับตัวสูงขึ้น
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1569
1) หัวข้อเรื่อง ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 64/65
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 64/65
คณะกรรมการนโยบายและบริห ารข้า วแห่ งชาติ หรื อ บอร์ด นบข. เห็ น ชอบในหลัก การโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้ นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอม
ปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
จำนวนกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน
โดยราคาและปริ ม าณประกั น รายได้ คื อ ราคาความชื้ น ไม่ เกิ น 15% ไม่ เกิ น ครั วเรื อ นละ 40 ไร่
ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
3) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
5) ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
พร้อมเห็ น ชอบมาตรการคู่ข นาน รัก ษาเสถีย รภาพราคาข้ าวในช่วงที่ผลผลิ ตออกสู่ ตลาดมาก เช่ น
สินเชื่ อชะลอการเก็ บเกี่ ยวข้าว สิ นเชื่ อเพื่ อรวบรวมข้าว โครงการชดเชยดอกเบี้ ยให้ ผู้ประกอบการค้าข้ าว
ในการเก็ บ สต๊ อก การส่ งเสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ทั้ งนี้ อยู่ ระหว่างดำเนิ น การโดยมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปหารือเรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ก่อนนำเสนอเข้า ครม. ต่อไป
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน
มาแล้ ว ! สำหรั บ ช่ อ งทางการตรวจสอบสิ ท ธิ์ ต ามมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ๒,๐๐๐ บาท
ต่อนักเรียน ๑ คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔
สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถ
ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และ
เลขประจำตัวนักเรียน
และสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th
หรือแอปพลิเคชัน “สช. On mobile” โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติ
หรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง มาช้อปกัน ! เกษตรกร Happy เฟส 2 สั่งออนไลน์ สดจากสวน ส่งฟรีถึงบ้าน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาช้อปกัน ! เกษตรกร Happy เฟส 2 สั่งออนไลน์ สดจากสวน ส่งฟรีถึงบ้าน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการ “เกษตรกร Happy” เฟส ๒ เชิญชวนประชาชนบริโภคผลไม้ไทย
และสนับสนุนพี่น้องชาวสวนในการจำหน่ายผลไม้ในช่วงโควิด -19 ที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกและการ
จำหน่ายในประเทศ เช่น เงาะโรงเรียนนาสาร มังคุดนครศรี ลำไยพะเยา ฯลฯ
โดยการดำเนินการในเฟสที่ ๑ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ช่วยให้ราคาในตลาดมังคุดปรับตัวสูงขึ้น
และมียอดขายกว่า ๒๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจหรือต้องการอุดหนุนเกษตรกรไทย สามารถสั่งซื้อผลไม้
คุณภาพดี ส่งตรงจากสวนได้ที่ www.thailandpostmart.com พร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้านโดยไปรษณีย์ไทย
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐
1) หัวข้อเรื่อง "MY HERO" ธอส. ลดดอกเบี้ยหนี้บ้านหมอ - พยาบาล นาน 4 เดือน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง "MY HERO" ธอส. ลดดอกเบี้ยหนี้บ้านหมอ - พยาบาล นาน 4 เดือน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ออกมาตรการลดดอกเบี้ยบ้านเหลือ ๑% ต่อปี ให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ และเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุ ขด่ านหน้ า ทั่ วประเทศในโครงการ MY HERO เป็ น เวลา ๔ เดื อ น
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ประกอบอาชีพ
แพทย์ บุคลาการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 หรือศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19
โดยจะต้องมีสถานะบัญชีปกติ
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางแอปพลิเคชันมือถือ GHB ALL
หรือเว็บไซต์ www.ghbank.co.th เมื่อครบกำหนด ๔ เดือนแล้ว สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม โดยไม่มี
ดอกเบี้ ย ค้ า งชำระ หากท่ า นมี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ธอส. ทุ ก สาขาทั่ วประเทศ หรื อ
โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง เชิญชวน ปชช. กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ถึง 31 ส.ค.64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ถึง 31 ส.ค.64
กรมควบคุ มโรค เชิ ญ ชวนประชาชน ๗ กลุ่ม เสี่ยง เข้ารับบริการฉี ดวัคซี นป้ องกัน ไข้ หวัด ใหญ่ ฟ รี
ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนที่ถือเป็น ๗ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
๑) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป
๒) เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี
๓) ผู้มี โรคเรื้อรัง ได้แ ก่ ปอดอุด กั้น เรื้อ รัง หอบหื ด หัวใจ หลอดเลือ ดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัด และเบาหวาน
๔) ผู้มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป
๕) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
๖) ผู้มีโรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV มีอาการ
๗) ผู้มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ทั้งนี้ จากการศึกษาในอเมริกาและจีน พบว่า ผู้ติดโรคโควิด -19 กว่า ๖๐% เป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย
ซึ่งจะทำให้อาการรุนแรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการ
ลดโอกาสเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดโรคโควิด-19
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง มีหนี้ "จ่ายไม่ไหว" ปรึกษา “หมอหนี้เพื่อประชาชน”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มีหนี้ "จ่ายไม่ไหว" ปรึกษา “หมอหนี้เพื่อประชาชน”
หากท่านเกิดปัญหามีหนี้ จ่ายไม่ไหว ต้องรีบแก้ไขก่อนจะเป็นหนี้เสีย การแก้หนี้เริ่มต้นได้ไม่ยาก ขอเพียง
ลูกหนี้มีความตั้งใจอยากจ่ายคืนหนี้ มีการวางแผนการชำระหนี้และหารายได้เพิ่ม หรือเปิดใจพูดคุยกับเจ้าหนี้
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เปิ ด โอกาสให้ "คนเป็ น หนี้ " สามารถเรี ย นรู้ ก ารแก้ ไ ขหนี้ ด้ ว ยตนเอง
และนำไปใช้ อ ย่ า งตรงจุ ด ไม่ ว่า จะเป็ น หนี้ รายย่ อ ย เช่ น บั ต รเครดิ ต บั ต รกดเงิ น สด สิ น เชื่ อ ส่ วนบุ คคล
ห นี้ เช่ าซื้ อ ห นี้ บ้ าน แ ละห นี้ ธุ ร กิ จ ผ่ าน โครงก าร “ ห ม อห นี้ เพื่ อป ระช าช น ” ท างเว็ บ ไซ ต์
www.bot.or.th/app/doctordebt โดยประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับ คือ การตรวจสุขภาพหนี้ เพื่อให้หมอหนี้
คัดกรองข้อมูลที่เหมาะสม พร้อมเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้รับจากการแนะนำไปปฏิบัติ
********
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