ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2562
เอกสำรประกอบ
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงำน
กิจกรรมเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562
กระทรวงมหาดไทย
1.
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
มำตรกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ
กระทรวงการคลัง
2.
ชาระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อน
เงินต้นทันที 3%
กระทรวงเกษตรและ
3.
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กระทรวงแรงงาน
4.
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ
แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน
กระทรวงพลังงาน
5.
ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุข คลิปวีดิโอ 1 ชุด
6.
เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน
กระทรวงสาธารณสุข คลิปวีดิโอ 1 ชุด
7.
สังเกตน้าแข็งก่อนซื้อ
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนาข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 13 พฤษภำคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักนโยบายและแผน
1) หัวข้อเรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
๒) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ได้แก่
กำรจั ด นิ ท รรศกำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิ ธี บ รมรำชำภิ เ ษก
พุทธศักรำช 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕6๒ และจะมี
ไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕6๒ นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดกาหนดให้มีการ
จั ด พิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคล และที่ ว่ า การอ าเภอทุ ก อ าเภอ โดยในการจั ด นิ ท รรศการ แบ่ ง เป็ น ๒ ส่ ว น
ประกอบด้วย
(๑) พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๒๒ โดยมีเนื้อ หาเกี่ยวกับตราสัญ ลักษณ์และ
ความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๒๒ หมายกาหนดการพระราชพิธี
ความสาคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น (พิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่ง้าศั
น้ กดิ์สิทธิ์
ของจัง หวัด พิธีทาน้าอภิเษกของจังหวัด) พระราชพิธีเบื้องกลาง (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธี
เฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราทางสถลมารค
เป็นต้น) และพระราชพิธีเบื้องปลาย (การเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตรา
ทางชลมารค)
(๒) พระรำชกรณียกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินไปในพื้นที่
จัง หวัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๕๐๕ วปร. และ
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน
จึง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิ เ ษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจัง หวัด ทุ ก จัง หวั ด และสถานที่ ที่ จั ง หวั ด
กาหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕6๒
อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กำรจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
พุทธศักรำช 2562 โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่าราชการจัง หวั ด
ทุกจัง หวัด เป็นประธานการจัดงานในแต่ละจังหวัด ซึ่ง จะเริ่ม พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 22 – 28
พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม
ณ บริเวณท้องสนามหลวง มีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขนสด มหกรรมเพลงพื้นบ้าน วงโยธวาทิต
จากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น และการจัดมหรสพสมโภชที่จังหวัดทุกจังหวัด ณ สถานที่ที่จังหวัดกาหนด พร้อมกัน
กับกรุง เทพมหานคร โดยจะมี พิธี เปิดการจัดมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่ว ประเทศ ในวั นที่ 22 พฤษภาคม
2562 เวลา 18.30 น. ซึ่งทุกจังหวัดจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT
เพื่อดาเนินพิธีการในส่วนภูมิภาคไปพร้อมกับในส่วนกลาง

-2ในส่วนของการกาหนดชุดการแสดง ทุกจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดมหรสพสมโภช เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดขึ้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การจัดงาน
เป็นไปด้วยความสง่างาม และสมพระเกียรติ บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนภายในจัง หวั ด
โดยได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัด ที่ได้มีการอนุรักษ์ และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายสาหรับผู้ร่วมชมงานทุกช่วงวัย
จึ ง ขอเชิ ญ ประชาชนทุ ก พื้นที่ เ ข้ า ร่วมรับ ชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิ เ ษกพุ ทธศักราช 2562 ตามวัน เวลา สถานที่ดัง กล่าว ได้ทุกจัง หวัดทั่ว ประเทศ
ด้วยความภาคภู มิ ใ จในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และการแสดงออกซึ่ง ความจงรัก ภัก ดีแ ละส านึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
ทุกคน
***********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 13 พฤษภำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร. 0 2016 4888
ผู้ประสำนงำน กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ คุณกุนที วิศรุตรัตน
โทร 0 20164888 ต่อ 451
1. เรื่อง ชาระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อนเงินต้นทันที 3%
2. ที่มำ/หลักกำร
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกมาตรการจูงใจชั่วคราวสาหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัด
ชาระหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดเบี้ยปรับ 85% ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562
เท่ า นั้ น รวมถึ ง ออกระเบี ยบเพื่ อ ให้ สิ ท ธิส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ กู้ยื ม ที่ ไ ม่ เ คยผิ ด นั ด ช าระหนี้ แ ละผู้ กู้ ยื ม ที่ อยู่ ใ นช่วง
ปลอดหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดหย่อนหนี้ทันที 3%
3. กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินกำร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ประกาศมาตรการจูง ใจให้ผู้กู้ยืมมาชาระหนี้ปิดบัญ ชี สาหรับ
ผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชาระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น เนื่องจากกองทุนเห็นว่ามีผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันจานวนไม่น้อย
มีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตน แต่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ เนื่องจากมีเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชาระหนี้
จานวนมาก ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับได้ตามเงื่อนไขที่ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ กยศ.
www.studentloan.or.th/discount/ หรือโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.studentloan.or.th/discount-form
และส่งแฟกซ์มายังหมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4940 และ 0 2016 4950
นอกจากนั้น กองทุนยังได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิสาหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้
ซึ่ง ถือว่าเป็นผู้กู้ยืมชั้นดี หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้และมีความตั้งใจในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา
ให้กับรุ่นน้องก่อนกาหนด หากมาชาระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชาระหนี้ปิดบัญชี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ผ่อนผันการชาระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชาระหนี้ พ.ศ. 2561 ซึ่งระบบจะทาการ
ลดหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อผู้กู้ยืมติดต่อชาระหนี้ปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
กองทุนหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้าประกันตัดสินใจชาระปิดบัญชี เพื่อปลดภาระหนี้
ของตนเองได้เร็วขึ้น รวมถึงได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0 2016 4888 กด 9 หรือต่อ 550-580 และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09 4212 6349 – 69 ทั้งนี้
กองทุนยังได้เพิ่มช่องทาง LINE@กยศ. เพื่อรองรับจานวนผู้กู้ยืมที่ติดต่อเข้ามายังกองทุน เป็นจานวนมากอีกด้วย
4. ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
5. ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
ผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกันได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ของมาตรการดังกล่าวและกระตุ้น
การชาระเงินคืนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องเพิ่มมากขึ้น

-26. ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ชาระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อนเงินต้นทันที 3%
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมมาตรการชาระหนี้ปิดบัญชีลดเบี้ยปรับ
85% ผู้กู้ที่ค้างชาระหนี้และมีเบี้ยปรับทุกกรณี จะได้ส่วนลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชาระหนี้
ปิดบัญชี โดยลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับตามเงื่อนไขได้ทาง www.studentloan.or.th/discount/
ก่อนวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 เท่ำนั้น สาหรับผู้กู้ยืมประวัติดี ที่ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้เลย รับสิทธิพิเศษ
เมื่อทาการปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนเงินต้นทันที 3% ณ วันที่มาชาระปิดบัญชี ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก
ผู้กู้ยืมสามารถติดต่อ กยศ. ได้ทาง Line@กยศ. หรือ call center โทร. 0 2016 4888
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 13 พฤษภำคม 2562
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองเกษตรสารนิเทศ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th
1) หัวข้อเรื่อง โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมสำคัญของเรื่อง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ
ในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรไทยประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากภัยธรรมชาติ ราคาปัจจัยการ
ผลิตที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่า ทาให้เกษตรกรทาการผลิตมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย
ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรจึงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบทางการเงินมาก
ไม่สามารถใช้หนี้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรในส่วนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ลดต้นทุนในการผลิตและมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนและเหลือพอในการส่งชาระหนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้ดาเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขึ้น
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ให้เกษตรกร
3) กำรดำเนินกำร / ผลกำรดำเนินงำน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี
ภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบี้ ย
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562)
โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2562) จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,232,595,640 บาท โดยใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เพื่ อ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตรวจสอบ
ความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อการเกษตร และความซ้าซ้อน
กับโครงการของภาครัฐที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกันแล้วและมีความจาเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ก่อน สาหรับส่วนที่เหลือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง
โครงการลดดอกเบี้ย เงินกู้ใ ห้เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลื อ
เกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรราย ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยเฉพาะที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-24) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กระทรวงเกษตรฯ ได้ดาเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ตั้ง แต่วันที่ 1 สิง หาคม 2561 ถึง วันที่ 31
กรกฎาคม 2562) จานวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 บาท เพื่อดาเนินการในส่วนที่ได้ดาเนิ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อการเกษตร และความ
ซ้าซ้อนกับโครงการของภาครัฐที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกันแล้ว และมีความจาเป็นต้องให้การช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วนก่อน สาหรับส่วนที่เหลือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
โครงการลดดอกเบี้ย เงินกู้ใ ห้เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลื อ
เกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรราย ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยเฉพาะที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทั้งนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกาหนด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด
************

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 13 พฤษภำคม 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 02-2458932
1) หัวข้อเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน
ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสาคัญระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสาคัญเพราะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดนเฉพาะคนที่เป็นหนี้ ขณะเดียวกัน
ก็สร้างให้เกิดปัญหาสังคมควบคู่กันไปด้วย ข้อสันนิษ ฐานส่วนใหญ่เกิดจากการที่ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต้องไปกู้หนี้ยืมสินและเกิดจากความเหลื่อมล้าในสังคม ดังนั้นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจึงต้องทาแบบบูรณาการ
ผู้ใช้แรงงานจานวนมากก็ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอก
ระบบ มีหนี้สินจนส่งผลกระทบต่อการทางาน ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากแรงงานต้องออกจากงานกระทันหันเพื่อหลบหนีเจ้าหนี้
กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน ได้น้อมนาศาสตร์พระราชาในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ในรูปแบบของการจัดทาบัญชีครัวเรือนแยกแยะค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและ
ไม่จาเป็น วางแผนในการตัดสินใจใช้จ่ายอย่างรอบครอบมีเหตุผล ซึ่งปัญหาของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การใช้จ่ายมากกว่ารายรับ และใช้จ่ายด้วยความรู้สึกมากกว่าความจาเป็น และความต้องการจริง ๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมดา เพราะค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนสูงของภาคธุรกิจก็คือค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่ทาทุกอย่างให้ผู้บริโภค
อยากซื้อ การที่เรารู้เท่าทันความต้องการของตนเองรู้เท่าทั นการตลาดก็จะเป็นภูมิคุ้มกันจากการใช้จ่ายเกิน
ความจาเป็นซึ่งนาไปสู่การเป็นหนี้ได้
นอกจากนี้การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการกิจการ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ที่กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดแหล่งออมทรัพย์และหลักประกันในอนาคตของ
ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ และในกรณีที่มีความขัดสนหรือความจาเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายผู้ใช้แรงงานก็
สามารถจะกู้ ยื ม เงิน ผ่ า นสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ใ นสถานประกอบกิจ การที่ ต นเองเป็ นสมาชิ ก ได้ โ ดยไม่ ต้องมี
หลักทรัพย์มาค้าประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูก ซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากการกู้เงิน
จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ
ปั จ จุ บั น มี ส ถานประกอบกิ จ การที่ จั ด ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ล้ ว จ านวน ๖๐๗ แห่ ง และ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งเป้าหมายจะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการอีก ๓๐ แห่ง
ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มีวงเงิน ๓๙๐ ล้านบาท ให้บริการ
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่า ซึ่งได้ให้บริการ
เงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ รวม ๒๘๙ สัญญา เป็นเงินกว่า ๒,๒๖๐ ล้านบาท สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์กว่า ๒.๔ แสนคน อย่างไรก็ตามหากนายจ้างให้
ความสาคัญกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแล้ว ลูกจ้างเองก็ต้องให้ความสาคัญและตั้งใจ
ที่จะแก้ปัญหาหนี้สินของตนเอง ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสถานประกอบกิจการอยู่ที่
การออม เพราะเมื่อลูกจ้างมีเงินออมก็แสดงว่าสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้แล้ว
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 13 พฤษภำคม 2562
กระทรวง กระทรวงพลังงาน
กรม สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมธุรกิจพลังงาน
1) หัวข้อเรื่อง ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมสำคัญของเรื่อง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลงหรือก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงที่มีความสาคัญในปัจจุบัน มีการใช้
กันอย่างแพร่หลายทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร การพาณิชกรรม อุตสาหกรรม และในรถยนต์
เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ขนส่งสะดวกไม่เปลืองพื้นที่เก็บและที่สาคัญคือเผาไหม้ แล้วเกิดเขม่าน้อยกว่าเชื่อเพลิง
ชนิดอื่น ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงที่ไวไฟมากถูกเก็บไว้ในภาชนะ โดยการอัดให้เป็นของเหลว
ภายใต้ความดันสูง ภาชนะและอุปกรณ์จึงต้องรับแรงดันของก๊าซได้โดยปลอดภัย ดังนั้น ประชาชน
จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการใช้ก๊าซอย่างถูกวิธี โดยเริ่มจากการตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธี
1. การตั้งถังก๊าซหุงต้ม ต้องตั้งบนพื้นราบและแข็งแรงเพื่อไม่ให้ถังก๊าซเอียงหรือล้ม และควรห่างจาก
เตาประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร
2. การตั้งถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นบริเวณที่เคลื่อนย้ายเข้า - ออกสะดวก และมีการระบายอากาศดี
3. ห้ามตั้งถังก๊าซหุงต้มในห้องใต้ดินหรือพื้นที่ที่ต่ากว่าระดับพื้นดิน เนื่องจากก๊าซหนักกว่าอากาศ
หากเกิดการรั่วของก๊าซอาจเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้ เพราะก๊าซจะสะสมอยู่ในพื้นที่ที่ต่าและไม่ควรตั้งถังก๊าซหุงต้ม
ในที่เปียกชื้น เพราะอาจจะทาให้เกิดสนิมและผุกร่อนได้
3) กำรดำเนินกำร / ผลกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
1. จัดทาเอกสารการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย (LPG) เพื่อแนะนาวิธีการใช้อย่างปลอดภัย
2. จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ หรือ Infographic ผ่านช่องทาง Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ
4) ผลลัพท์ของกำรดำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ
กรมธุรกิจพลังงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการเก็บรักษา และการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวให้มีความปลอดภั ย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ กับประชาชนผู้ใ ช้ก๊าซหุ ง ต้ ม
ให้เข้าใจถึงอุปกรณ์ วิธีการตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยลดอันตรายในการใช้
ก๊าซหุงต้มลง
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ / จะได้รับ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ (ถังก๊าซหุงต้ม) อย่างถูกวิธี
6) ข้อควำมสำหรับใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
เรื่อง ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม เป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในครัวเรือน
เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ง่าย สะดวก จึงนับได้ว่ามีคุณประโยชน์มากมาย แต่ถ้าผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการนาไปใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงอุปกรณ์ที่นาไปใช้ หากไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ก็อาจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
ดัง นั้น การติดตั้งถังก๊าซหุงต้มควรมีระยะห่ างจากเตาประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร และวางในที่
เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีการระบายอากาศดี ไม่ควรตั้งถังก๊าซหุงต้มในพื้นที่เปียกชื้นและห้ามตั้งถังก๊าซหุงต้มใน
ห้องใต้ดินหรือพื้นที่ต่ากว่าระดับพื้นดิน เนื่องจากก๊าซมีน้าหนักมากกว่าอากาศ หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซอาจ
เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้เพราะก๊าซจะสะสมอยู่ในพื้นที่ที่ต่า
ท่านสามารถติดตามการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย LPG safety ได้ที่ www.doeb.go.th
หรือที่ facebook: กรมธุรกิจพลังงาน
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 13 พฤษภำคม 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมอนามัย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ตาแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชานาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว
และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 025901401-2 โทรสาร 025918612-3
1) หัวข้อเรื่อง เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน
กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งจาหน่ายอาหารทะเลที่เชื่อถือ
และได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เพื่อความสะอาดและปลอดภัย ดังนี้
หลักกำรเลือกซื้อ
• ปลำ ต้องมีลักษณะเนื้อแน่น กดไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่นผิดธรรมชาติ เกร็ดไม่มีรอยแยกหรือแตกออก
เพราะอาจทาให้เชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อปลาได้ง่าย
• ปู ตาต้องใส ขาต้องติดตัวปูครบทุกขา
• กุ้ง หัวต้องใส หัวกับตัวต้องติดกันแน่น
• แมงดำทะเล มี 2 ชนิด
1. แมงดำจำน เป็นแมงดาไม่มีพิษ สำมำรถรับประทำนได้ สังเกตที่หางจะเป็นสามเหลี่ยม
2. แมงดำถ้วย แมงดาไฟ หรือเหรา เป็นแมงดาที่มีพิษ ไม่ควรรับประทำน สังเกตที่หางจะกลม
**ต้องสังเกตให้ดีว่าเป็นแมงดาที่กินได้หรือไม่ได้ หำกแยกไม่ออก ไม่ควรกิน อาจเสี่ยงได้รับพิษและอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิต
• แมงกะพรุนที่รับประทำนได้ มี 2 ชนิด
1. แมงกะพรุนหนัง
2. แมงกะพรุนจำน
**ส่วน แมงกะพรุนไฟ ห้ำมรับประทำนโดยเด็ดขำด เพราะมีพิษและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
ทั้งนี้ อาหารทะเลทุกชนิด ต้องผ่านการปรุงให้สุกด้วยความร้อนก่อนรับประทาน หากรับประทานไม่ทัน
ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันการเน่าเสีย
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2562 วันที่ 13 พฤษภำคม 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมอนามัย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ตาแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชานาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว
และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 025901401-2 โทรสาร 025918612-3
1) หัวข้อเรื่อง สังเกตน้าแข็งก่อนซื้อ
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง สังเกตน้าแข็งก่อนซื้อ
กรมอนามัยออกเตือนประชาชนในช่วงหน้าร้อน อากาศร้อนอบอ้าว ประชาชนมักนิยมซื้อน้าแข็ง
มาไว้ติดบ้าน เพื่อดับกระหาย คลายร้อน แต่ถ้าน้าแข็งที่ซื้อมาบริโภคไม่สะอาด อาจเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
ส่งผลให้เกิดโรคได้ กรมอนามัย โดยกระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนาประชาชนควรสังเกตน้าแข็งก่อนซื้อ ดังนี้
1. สังเกตุภาชนะบรรจุน้าแข็ง ต้องมีการแสดงฉลากกำรรับรองมำตรฐำนจำก อย. และ จีเอ็มพี
2. กรรมวิธีการผลิตภาชนะบรรจุน้าแข็ง ต้องสะอาด สังเกตจาก ถุงแบบใส ไม่มีสีสัน ไม่ใช้ถุงหรือ
กระสอบที่ผ่านการใช้งาน หรือบรรจุสารเคมีมาก่อน
3. ควรแยกถังแช่ผัก เนื้อสัตว์ เครื่องดื่มต่าง ๆ จากน้าแข็งเพื่อการบริโภค
***********

