ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2562
เอกสารประกอบ
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จฯ ในการเสด็จ
พระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
กระทรวงมหาดไทย - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ซับน้ำตาผู้ประสบภัย!! การจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท (*เฉพาะพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง)
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
3. ถึงเวลาเที่ยวแล้ว!! กับโครงการ “ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย” กระทรวงการคลัง
4. มาตรการเพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ - ค่าชดเชยลูกจ้าง กระทรวงแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงการคลัง
5. ยอดชำระหนี้ กยศ. ทะลุ 31,005 ล้านบาท
มั่นใจสามารถให้กู้ยืมได้โดยไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดิน
กระทรวงมหาดไทย - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. PEA ห่วงใย ระวังภัยฝุ่น PM 2.5
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ดังกล่าว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2562 วันที่ ตุลาคม 2562
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๒๑
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เนื่องด้วยในเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
รั ฐ บาลจึ ง ขอเชิ ญ ชวนประชาชนสวมใส่เ สื ้ อ สีเ หลื อ ง ร่ วมเฝ้ า ทู ลละอองธุ ลี พ ระบาทรั บเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบ
พระนครโดยขบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค เนื ่ อ งในพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่ริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี ตามที่
กำหนด ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
โดยจะมีการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่
21 ตุลาคม 2562 และวันพระราชพิธีจริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2562 วันที่ ตุลาคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
1) หัวข้อเรื่อง ซับน้ำตาผู้ประสบภัย!! การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ซับน้ำตาผู้ประสบภัย!! การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท
กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย แจ้ ง ขั ้ นตอนการจ่ ายเงิ น ช่ วยเหลื อ
ให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท มีขั้นตอน
ดังนี้
1) คณะทำงานตรวจสอบดำเนินการ สำรวจ ตรวจสอบ ประชาคม ส่งต่อให้คณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณา เพื่อสำรวจจัดทำข้อมูลผู้มีสิทธิ
2) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่ ชื่อ/สกุล และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3) จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน และ
4) จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิ ผ่าน GSB PromtPay ของธนาคารออมสิน
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน 1784
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3000
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2562 วันที่ ตุลาคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888 , 0 2016 2600 ต่อ 451 , 452
1) หัวข้อเรื่อง ถึงเวลาเที่ยวแล้ว!! กับโครงการ “ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย”
2) ที่มา/หลักการ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.)
ดำเนิ น การโครงการส่ งเสริม การท่ อ งเที ่ย ว “ถึ ง เวลาทัวร์ ให้ ท ั ่ ว ไทย” จำนวน 2 มาตรการ ตามที ่ ก ระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ภายในกรอบ
วงเงิน 116,000,000 บาท ซึ่งกำหนดโครงการส่ง เสริมการท่องเที่ยว “ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย” ในช่วงเดือน
กั น ยายน – ธั น วาคม 2562 โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในภาครั ฐ และภาคเอกชน เช่ น กระทรวงการคลั ง
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตลอดทั้งกลุ่มธนาคารในประเทศไทย สมาคม สมาพันธ์ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจสายการบิน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และวิสาหกิจชุมชน ในการ
กระตุ้นการเดินทางและใช้จ่ายให้เกิดขึ้นอย่างถ้วนทั่วทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนธุรกิจให้มากที่สุด รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก ได้เพิ่มศักยภาพและยกระดับการบริหารธุรกิจ เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการเพิ่มรายได้ของประเทศโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการส่งสริมการท่องเที่ยว “ร้อยเดียว เที่ยวทั่วไทย” โดยร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาทิ
โรงแรม ที่พัก สายการบิน สปา แหล่งท่องเที่ยว และ สมาคมต่าง ๆ เพื่อซื้อแพ็คเกจในราคาพิเศษ เพื่อมานำเสนอ
ขายในราคา 100 บาท จำนวน 10,000 รายการ/ต่อรอบการจัดกิจกรรม รวมทั้งหมด 40,000 รายการ โดยการ
ลงทะบียนเพื่อร่วมซื้อแพ็คเกจทาง official line ของ ททท. เพื่อรับสิทธิ์ใน link สู่หน้าการซื้อ package โดยจะ
สามารถซื้อได้คนละ 1 รายการเท่านั้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย Gen X Gen Y และกลุ่มผู้มีกำลังการใช้จ่าย
ในระดับปานกลาง ค่าใช้จ่ายจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,500,000 บาท
2. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก” ผ่านการดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรกลุ่มที่ให้บริการสินค้าทางการท่องเที่ยวกลุ่มหรูหรา (Luxury) ได้แก่ โรงแรมที่พัก บริษัทนำเที่ยว
สายการบิน แบรนด์สินค้าชั้นนำ ศูนย์การค้า สปา โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้ านจิลเวลรี่ สวนสนุกและบริการต่าง ๆ
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในราคาพิเศษสุด (Sales Promotion) ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์และโปรแกรม
บริการพิเศษต่าง ๆ ให้กับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ผ่านจัดทำ Mini Site เว็บไซต์ และ
Mobile Platform และกลไกการกระตุ้นการตลาดผ่าน Online Campaign และการประชาสัมพันธ์โครงการให้
ทั่วถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,500,000 บาท
3) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ถึงเวลาเที่ยวแล้ว!! กับโครงการ “ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย”
จำนวน 2 มาตรการ ในกรอบวงเงิ น 116,000,000 บาท ในช่ วงเดื อนกั นยายน – ธั นวาคม 2562
โดยร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน ในการกระตุ้นการเดินทางและใช้จ่ายให้เกิดขึ้นอย่างถ้วนทั่ว
ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนธุรกิจให้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้
1. มาตรการส่งสริมการท่องเที่ยว “ร้อยเดียว เที่ยวทั่วไทย” ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
อาทิ โรงแรม ที่พัก สายการบิน สปา แหล่งท่องเที่ยว และ สมาคมต่าง ๆ เพื่อซื้อแพ็คเกจในราคาพิเศษ เพื่อมา
นำเสนอขายในราคา 100 บาท จำนวน 10,000 รายการ/ต่อรอบการจัดกิจกรรม รวมทั้งหมด 40,000
รายการ โดยการลงทะบียนเพื่อร่วมซื้อแพ็คเกจทาง official line ของ ททท. เพื่อรับสิทธิ์ใน link สู่หน้าการซื้อ
package โดยจะสามารถซื้อได้คนละ 1 รายการเท่านั้น
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2. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยววันธรรมดา ราคา SHOCK โลก” ผ่านการดำเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรกลุ่มที่ให้บริการสินค้าทางการท่องเที่ยวกลุ่มหรูหรา (Luxury) ได้แก่ โรงแรมที่พัก
บริษัทนำเที่ยว สายการบิน แบรนด์สินค้าชั้นนำ ศูนย์การค้า สปา โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านจิลเวลรี่
สวนสนุกและบริการต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในราคาพิเศษสุด (Sales Promotion) ด้วยการ
มอบสิทธิประโยชน์และโปรแกรมบริการพิเศษต่าง ๆ ให้กับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา
ผ่านจัดทำ Mini Site เว็บไซต์ และ Mobile Platform และกลไกการกระตุ้นการตลาดผ่าน Online Campaign
และการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง
ทั้งสองมาตรการจะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนธุรกิจ
ให้มากที่สุด และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก ได้เพิ่มศักยภาพและยกระดับการ
บริหารธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการเพิ่มรายได้ของประเทศ ลดความเหลือม
ล้ำและกระจายรายได้ให้กับชุมชนทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2562 วันที่ ตุลาคม 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม/หน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ 0 2245 8932
1) หัวข้อเรื่อง มาตรการเพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ - ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการเพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ - ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการแรงงานรัฐ วิ สาหกิ จ สั มพั นธ์ เห็ น ชอบให้ ปรั บเพิ ่มเงิน
ค่าตอบแทนความชอบในการทำงานและค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจทำงาน 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงิน 400 วัน
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 27 กันยายน 2562
ด้วยได้มีประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้น มา โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวได้เพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 โดยปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งขยายสิทธิให้แก่ลูกจ้างที่ทำงาน
ติดต่อกัน ครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายของการทำงาน
300 วัน และลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 วัน รวมทั้ง เพิ่มค่าตอบแทน
ความชอบในการทำงานของลูกจ้างที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป และพ้นจากตำแหน่ งเพราะเหตุเกษียณอายุ
ตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าค่าจ้างอั ต รา
สุดท้ายของการทำงาน 400 วัน ซึ่งสิทธิการได้เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานนี้ จะมีผลใช้บังคับ
แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทน
คุณงามความดีของลูกจ้างที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรมาเป็นระยะเวลายาวนาน
เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างในภาคส่วนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการเร่งสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งให้ข้อมูลทั้งในส่วนของ
หลักการ เหตุผล และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากนายจ้างและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2245 9559
หรือสายด่วน 1506 กด 3
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2562 วันที่ ตุลาคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888 , 0 2016 2600 ต่อ 451 , 452
1) หัวข้อเรื่อง ยอดชำระหนี้ กยศ. ทะลุ 31,005 ล้านบาท มั่นใจสามารถให้กู้ยืมได้โดยไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดิน
2) ที่มา/หลักการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมากองทุนได้รับชำระหนี้
จำนวน 31,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 20% สูงสุดในประวัติการณ์การรับชำระหนี้ของกองทุน
สาเหตุหลักที่กองทุนมีผลการรับชำระหนี้ดีขึ้นมาก เนื่องจากเป็นปีแรกที่กองทุนได้มีการเริ่มหัก เงินเดือนผู้กู้ยืม
เพื่อชำระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ส่วนราชการที่อยู่ในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ อีกทั้ง เป็นผลจากมาตรการชั่วคราว จูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระ
หนี้ปิดบัญชีโดยลดเบี้ยปรับ 85% สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ซึ่งมีผู้กู้ยืมเข้าร่วมมาตรการมากกว่า 40,000 ราย
กองทุนต้องขอขอบคุณผู้กู้ยืมรุ่นพี่ทุกท่านที่ชำระเงินคืนเพื่อส่งมอบโอกาสให้รุ่นน้อง รวมถึงหน่วยงาน
องค์กรนายจ้างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้านการหักเงินเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลมาจากการที่สื่อมวลชนได้
ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสร้างจิตสำนึกในการชำระ
หนี้ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนมาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นัก เรียน
นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้กู้ยืมโดยไม่ต้อง
ใช้งบประมาณแผ่นดิน
สำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกที่กองทุนไม่ได้จำกัดโควตาการกู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และขอยืนยันว่าผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะสามารถกู้ยืมเงินเพื่อสร้างโอกาสได้ทุกคน โดยมีผู้ได้กู้ยืมแล้ว
534,704 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม 26,180 ล้านบาท ทั้งนี้ การให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 ยังไม่เสร็จสิ้น และ
ในปีการศึกษา 2563 กองทุนจะเพิ่มค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมทุกระดับอีกรายละ 600 บาทต่อเดือน ปัจจุบัน กองทุน
ได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 5,648,857 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 607,491 ล้านบาท
ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 838,521 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,107,161 ราย
ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,645,349 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 57,826 ราย
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
กองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนมาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืม
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้กู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน
4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยอดชำระหนี้ กยศ. ทะลุ 31,005 ล้านบาท มั่นใจสามารถให้กู้ยืมได้โดยไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยผลการรับชำระหนี้ปี 2562 กองทุนได้รับชำระหนี้
จำนวน 31,005 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 20% เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นการรับชำระหนี้ของกองทุน
สูงสุดในประวัติการณ์ สาเหตุเนื่องจากเป็นปีแรกที่กองทุนได้มีการเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้ผ่าน
องค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง เป็นผลจากมาตรการชั่วคราว จูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีโดย
ลดเบี ้ ย ปรั บ 85% สำหรั บผู ้ ก ู ้ ยื ม ที่ ค้ างชำระหนี ้ ซึ ่ ง มี ผู ้ กู ้ย ื มเข้า ร่วมมาตรการมากกว่า 40,000 ราย
ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนมาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืม
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้กู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 กองทุนจะดำเนินการเพิ่มค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมทุกระดับอีกรายละ 600 บาท
ต่อเดือน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2562 วันที่ ตุลาคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
ช่องทางการติดต่อ PEA Call Center : 1129
1) หัวข้อเรื่อง PEA ห่วงใย ระวังภัยฝุ่น PM 2.5
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง PEA ห่วงใย ระวังภัยฝุ่น PM 2.5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำประชาชนในการเตรียมตัวป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนในสถานกาณ์หมอกควัน PM 2.5 ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ดังนี้
วิธีป้องกันฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากาก
ป้องกันฝุ่น ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นภายในบ้าน ควรล้างฝุ่นละอองในช่องปากโดยการบ้วนปาก กลั้วคอด้วย
น้ำสะอาดวันละ 3 - 4 ครั้ง ใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยกรองฝุ่นภายในบ้าน และทำความสะอาดบ้านอย่าง
สม่ำเสมอปิดประตูหน้าต่างให้สนิทแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดให้ทั่วบ้าน
วิธีลดการเกิดฝุ่น อาทิ หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถเป็นประจำ ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ
ลดการเผาในพื้นที่โล่ง ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับสารพิษในอากาศให้ลดลง และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นจากการขับขี่
*********
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