ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านความมั่นคง
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
2. “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทาง
ต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ย
เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว
5. แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ระบบแก๊ส
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 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู
ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มักจะเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนฤดูหรือย่างเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากรถยนต์ดีเซลและการจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง โดยที่อากาศไม่ลอยตัว ขณะนี้รัฐบาล
เตรียมความพร้อมในการรับมือ ดังนี้
1. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ได้ดำเนินการให้มีการติดตามเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติ
ตามแผน กำหนด Safety Zone แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
และรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
2. เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ พร้อมเร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน ควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเคร่งครัด และควบคุมการปล่อยมลพิษ
จากโรงงาน
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขยายเครือข่าย
แจ้งเตือน จัดระเบียบการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชนหรือเมือง
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ เปิดศูน ย์แก้ไขปั ญ หามลพิษ ทางอากาศ เพื่อติ ดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง
รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พิกัดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า ประเมินปริมาณฝุ่นละออง
PM 2.5 แจ้ งเตือ นประชาชน และบู รณาการร่วมกับทุ กหน่วยงานที่ เกี่ย วข้องในการแก้ไขปั ญ หาภายใต้
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่
สภาวะปกติโดยเร็ว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2126 5800
1) หัวข้อเรื่อง “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3
กระทรวงการคลัง เตรียมต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” ในระยะ 2 และระยะ 3 หลังประชาชน
และร้านค้าให้กระแสตอบรับที่ดี มุ่งหวังให้เม็ดเงินกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
ปรับตัวดีขึ้ น แม้ ภาคการท่อ งเที่ ยวจะยังไม่ สามารถฟื้น ตัวได้ 100% และมอบเป็น ของขวัญ ปีใหม่ให้แก่
ประชาชนชาวไทย
สำหรับรูปแบบโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 มีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง
ระยะแรก จะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ครบตามเงื่อนไขเดิมก่อน
จึงจะเข้าไปยืนยันเข้าร่วมโครงการในเฟส 2 ได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการในระยะที่ 2 และ 3
ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าที่กระทำผิดเงื่อนไขโครงการ “คนละครึ่ง” โดยผู้กระทำผิด
มีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท และหากพบร้านธงฟ้ากระทำผิดเขื่อนไขจะเพิ กถอน
ร้านธงฟ้าจากโครงการทัน ที โดยหากประชาชนพบเจอการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการหรือจำหน่ายสินค้า
ในราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ หรือแจ้ง
ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2244 8381 ต่อ 24
1) หัวข้อเรื่อง สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่
ให้ ป ระชาชน โดยสถานธนานุ บาลขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ นทุ ก แห่ ง จะดำเนิน การปรับลดอั ตรา
ดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ดังนี้
• ผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 (ระยะเวลา
2 เดือน) จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในกรณีดังต่อไปนี้
- เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
- เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
• ผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564 ให้กลับมาใช้อัตรา
ดอกเบี้ยอัตราเดิม
- เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
- เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
ทั้ ง นี้ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใดประสงค์ จ ะใช้ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ ำกว่า จากอั ต ราดอกเบี้ ย
ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ ต้องทำความตกลง
กับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษก่อนที่จะ
ดำเนินการ
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม ตาม พ.ร.บ.
โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กำหนดห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อเดือน และ เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784
1) หัวข้อเรื่อง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว
ช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่มีอากาศเย็นจัด หมอกหนาปกคลุม อีกทั้งสภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง
จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ดังนี้
• เหตุ เพลิ ง ไหม้ ให้ ระมั ด ระวั ง การประกอบกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ไฟ ไม่ เผาขยะ ไม่ ทิ้ ง ก้ น บุ ห รี่
ไม่จุดยากันยุงหรือจุดธูปเทียนทิ้งไว้
• เหตุไฟป่า – หมอกควัน ไม่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟในบริเวณพื้นที่ป่า ไม่เผาเศษวัชพืช
หญ้าแห้งโดยแนะนำให้ใช้วิธีการไถกลบ ไม่ล่าสัตว์โดยการจุดไฟ หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละออง หมอกควัน
โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง และไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ควันจาก
การเผาขยะหรือเศษวัชพืช เป็นต้น
• อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ในกรณี ที่ มี ห มอกหนาหรื อ ควั น ให้ เ พิ่ ม ความระมั ด ระวั ง ในการขั บ ขี่
เว้น ระยะห่ างมากกว่ าปกติ เปิ ด ไฟหน้ าและไฟตั ด หมอกให้ ผู้อื่ น สามารถสั งเกตเห็ น ได้ ชัด เจน หากมอง
ไม่เห็นเส้นทาง ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น จุดพักรถ ริมทาง หรือในปั้มน้ำมัน เป็นต้น
• สุขภาพ แนะนำให้ประชาชนรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง เมื่ออุณหภูมิลดลงให้สวมใส่
เสื้ อ ผ้ า หนา ๆ สร้ า งความอบอุ่ น ให้ แ ก่ ร่า งกาย และหมั่ น ออกกำลั ง กายอย่ า งสม่ ำ เสมอ และดู แ ลกลุ่ ม
เปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีโรคประจำตัวเป็นพิ เศษ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีภูมิต้านทาน
ที่ต่ำกว่าปกติ
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่
สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
ในช่วงที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงที่ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสอากาศ
หนาวเย็น ตามภูเขา หรือบนดอยสูง ซึ่งตามที่พักหรือรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ไม่มีไฟฟ้าเพียงพอ
ผู้ประกอบการมัก ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหุ งต้ม LPG หรือแก๊ สโพรเพนเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิ ต
น้ำอุ่น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรให้ความระมัดระวัง คือ อาจเกิดกรณีแก๊สรั่วซึมออกมาในขณะอาบน้ำ ซึ่งหาก
สูดดมเข้าไปจะได้กลิ่นและเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ จมูก หลอดลม เยื่อบุตาอักเสบ ทำให้ปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนในปอดลดลง ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ลดลงตามไปด้วย ส่งผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง เกิดอาการหายใจสั้น หัวใจเต้นเร็ว มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ทรงตัวไม่อยู่
หากขาดออกซิเจนอยู่นาน อาจทำให้เกิดอาการชัก หมดสติ และเสียชีวิตได้
กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแนะนำประชาชน หากเข้าที่พั กที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ขอให้
เปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้ง กรณีไม่มีพัดลมดูดอากาศให้เปิดประตูไว้เล็กน้อย และเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้
อย่างน้อย 20 นาทีก่อนที่คนต่อไปจะใช้ห้องน้ำ หากได้กลิ่นแก๊สมากผิดปกติ หรือมีอาการหน้ามืด วิงเวียน
คลื่นไส้อาเจียน ให้รีบออกจากห้องน้ำทันที ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคโลหิตจาง
หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเสียชีวิตสูง ขอให้เตรียมยาที่ใช้ประจำตัว
ติดตัวไปด้วยเสมอ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
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