ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ธอส. ยกดอกเบี้ย ๔ เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ย
ให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ ๑% ต่อปี
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
3. ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา กระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัตติ ามข้อแนะนำ
สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ตี 4 มีความผิด
ตามกฎหมาย
หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
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 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ยกดอกเบี้ย 4 เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ยให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ 1% ต่อปี
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส. ยกดอกเบี้ย 4 เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ยให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ 1% ต่อปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รบั ผลกระทบ
จาก COVID-19 แก่ลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ ๕ โดยหลังจากพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา ๔ เดือน
แล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทงั้ ๔ เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา สำหรับ
กลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มวี งเงินกู้ทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน ๓ ล้านบาท และมีรายได้ตอ่ เดือนไม่เกิน
๓๕,๐๐๐ บาท ครอบคลุมลูกค้า ๑.๑ ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือ
สถานะกฎหมาย
นอกจากนี้ ยั งได้ เตรีย มกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้ า นบาท จั ด ทำมาตรการที่ ๖ พั ก ชำระเงิน ต้ น
ระยะเวลา ๔ เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ ๑.๐๐% ต่อปี สำหรับ "บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข"
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL โดยไม่ต้องเดินทางไปที่
สาขาได้ตั้ งแต่วัน ที่ ๑๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม ได้ที่ ธอส.ทุ กสาขาทั่ ว
ประเทศ หรือ ศูน ย์ลูกค้าสั มพัน ธ์ (Call Center) โทร ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ หรือ www.ghbank.co.th และ
Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
‘
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1567
1) หัวข้อเรื่อง หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
ในขณะนี้ได้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การสำรวจ
กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 จึงขอความร่วมมือประชาชน “หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนการกักตุนโภคภัณฑ์ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวั ด
และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ” ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่
1) สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567
2) เว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th
3) แอปพลิเคชั่น MOI INFO 1567
4) ไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10200
และ 5) ที่ศูนย์ดำรงธรรมใกล้บ้านท่าน
เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และไม่ให้สร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือกักตุนโภคภัณฑ์จะมีความผิด
ตามกฎหมาย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
‘

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗
1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานทีม่ ีจิตศรัทธา ปฏิบัตติ ามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิง่ ของ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และได้ปรากฏว่ามีประชาชนและภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดื อดร้อ นในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่ อช่วยบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือ ประชาชนและภาคเอกชนผู้มี จิต ศรัท ธาดำเนิ นการตาม
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และขอให้ท่านประสานการดำเนินการกับจังหวัด อำเภอ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อ น
เพื่อให้จังหวัด อำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยในการจัดการ รวมทั้งขอให้ประชาชนถือปฏิบัติ
ตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
‘
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้านสะดวกซื้อ ประเภท
ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และร้านขายของชำ ถือเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่สถานที่
จำหน่ายสินค้า โดยควรทำความสะอาดบริเวณพื้น เคาน์เตอร์ชำระเงิน เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง และ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้บริโภคบริเวณทางเข้า –ออก
และมีการกำหนดจุดระหว่างพนักงาน และผู้บริโภคที่ใช้บริการ ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่า งระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ควรจัดประเภทของสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ สำหรับตะกร้าหรือรถเข็นใส่สินค้า
ให้ทำความสะอาดทุกวันโดยเฉพาะบริเวณที่จับ นอกจากนี้พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคระหว่าง
ปฏิบัติงานโดยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานหลังเข้าส้วม
หลังจับสิ่งสกปรก หลังจับเงิน และหากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดงาน
และไปพบแพทย์ทันที
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้จัดทำ Application Stopcovid-19 ให้ร้านสะดวกซื้อ
ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานประเมินตนเองและปักหมุดร้าน ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เลือกการใช้บริการ และ
ร้ อ งเรี ย นเสนอแนะผ่ า นช่ อ งทางเดี ย วกั น สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สายด่ ว นกรมควบคุ ม โรค
โทร. ๑๔๒๒
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
‘
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ตี 4 มีความผิดตามกฎหมาย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ตี 4 มีความผิดตามกฎหมาย
ตามที่ รั ฐ บาลได้ อ อกข้ อ กำหนดตามความมาตรา 9 แห่ งพระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ซึ่ งกำหนดให้ประชาชนทั่วราชอาณาจักรห้ามออกนอก
เคหสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็น
ผู้ปฏิบัติงานตามที่กำหนด
จึงขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก
ยังพบผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบางพื้นที่ ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่ง
ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปฏิบัติตามมาตรการ
ที่จังหวัดกำหนด เพื่อความสงบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19
หากประชาชนมี ข้ อ สงสั ย หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ หมายเลข ๑๑ ๑๑
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
*********
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