ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
1. ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยง – ควบคุมไฟป่า กระทรวงมหาดไทย
หมอกควัน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
2. ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สำนักนายกรัฐมนตรี
ถึง ๒๖ มี.ค. นี้
สำนักนายกรัฐมนตรี
3. ชาวสวนปลื้ม! ไทย - จีน ร่วมมือพัฒนาการเกษตร
กระทรวงการคลัง
4. ยืนยัน! รัฐ-เอกชน ร่วมมือบริหารจัดการหนี้ผู้กู้ กยศ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
5. มาแน่! “SME คนละครึ่ง” กลางปีนี้ หนุนช่วย
ผู้ประกอบการรายย่อย

เอกสารประกอบ
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 11 / 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยง – ควบคุมไฟป่าหมอกควัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยง – ควบคุมไฟป่าหมอกควัน
ในช่ วงนี้ ห ลายพื้ น ที่ ข องภาคเหนื อ ประสบปั ญ หาไฟป่ า และวิ ก ฤตหมอกควั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ
การดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ รวมถึงทัศนวิสัยในการสัญจร กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เร่งดำเนิ นมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควั น
โดยการดูแล 4 พื้นที่เสี่ยง ดังนี้
1. พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ ได้จัดทีมเฝ้าระวังไฟป่า ทำแนวกันไฟ สร้างป่าชื้น และทำบัญชีผู้เข้าป่า
2. พื้นที่เกษตรกรรม เน้นย้ำการควบคุมการเผา รณรงค์การไถกลบ ใช้สารย่อยสลายแทนการเผา
3. พื้นที่ชุมชน กำหนดกติกาชุมชนป้องกัน – เฝ้าระวังการเผา กำหนดพื้นที่ปลอดมลพิษ (Zoning)
4. พื้นที่ริมทาง ได้จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่า และการลักลอบเผา กำจัดแหล่งเชื้อเพลิง
นอกจากนั้นยังได้ดำเนิน 5 มาตรการจัดการไฟป่าและหมอกควัน อาทิ การใช้กลไกระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ การสร้างการรับรู้และความตระหนักผลกระทบไฟป่าและหมอกควัน การลดปริมาณเชื้อเพลิงและ
จัดทำแนวกันไฟบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา รวมทั้งการบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาไฟป่ าและ
หมอกควันร่วมกัน ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค. นี้
ข่าวดี รัฐบาลขยายเวลาเปิ ดรับลงทะเบีย น “เราชนะ” สำหรับ กลุ่ม ไม่ มีสมาร์ท โฟน หรือ กลุ่ม ที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 5 มี นาคม 2564 เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2564
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นได้ รั บ สิ ท ธิ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ครองชี พ อย่ า งครบถ้ ว น
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน ดังนี้
- สาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
- สำนักงานคลังจังหวัด
- สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
- สำนักงานสรรพากรพื้นที่
- หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ชาวสวนปลื้ม! ไทย - จีน ร่วมมือพัฒนาการเกษตร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาวสวนปลื้ม! ไทย - จีน ร่วมมือพัฒนาการเกษตร
ประเทศจีนนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญด้านการเกษตรของไทย โดยในปีที่ผ่านมาไทยส่งออกผลไม้ไปจีน กว่า
๑,๖๒๔,๐๐๐ ตั น มู ล ค่ า รวม ๑๐๒,๘๐๐ ล้ า นบาท ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคโควิ ด -19
ซึ่งผลไม้ยอดนิยม ๕ อันดับแรกที่ส่งออกไปยังตลาดจีน ได้แก่
๑. ทุเรียน ๖๒๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๖๖,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๓% ของผลไม้ที่จีนนำเข้าทั้งหมด
และเป็นประเทศเดียวในโลกที่จีนยอมให้นำเข้าผลทุเรียนสด
๒. ลำไย ๓๗๘,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๑๔,๔๐๐ ล้านบาท
๓. มังคุด ๒๘๗,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๑๕,๗๐๐ ล้านบาท
๔. มะพร้าวอ่อน ๒๗๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๔,๙๐๐ ล้านบาท
๕. ขนุน ๒๒,๗๐๐ ตัน มูลค่า ๔๐๐ ล้านบาท
ปริมาณการค้าที่มากมายนี้ เกิดจากความร่วมมือของทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งจะยังคงประสานความร่วมมือกัน
เหนียวแน่นมากขึ้นในปีนี้ เช่น มาตรการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ผลักดันสินค้าเกษตรขายผ่านออนไลน์
นอกจากนี้ จีนยังพร้อมสนับสนุนการลงทุน โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ใน ๘ กลุ่ม
จัง หวัด ของไทย ที่ อ ยู่ ระหว่า งดำเนิ น การ ได้ แ ก่ กลุ่ ม จั งหวั ด อี สานตอนบน กลุ่ ม จัง หวัด อี สานตอนกลาง
กลุ่มจังหวัด อีสานตอนล่าง กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มจังหวัด ภาคตะวัน ออก (อีอีซี) กลุ่มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ขณะเดียวกัน
ยังพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการ เช่น ให้เกษตรกรไทยไปศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ
ที่ประเทศจีนและสัมมนาจับคู่ผู้ประกอบการ เป็นต้น
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง ยืนยัน! รัฐ-เอกชน ร่วมมือบริหารจัดการหนี้ผู้กู้ กยศ.
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยืนยัน! รัฐ-เอกชน ร่วมมือบริหารจัดการหนี้ผู้กู้ กยศ.
เนื่องจากกรณีที่มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วย หลังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกหนังสือ
แจ้งภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงานที่กู้ยืมเงิน และนำส่งเงินชำระคืนกองทุนฯ ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะต้อง
ชดใช้เงินเพิ่มในอัตรา 2% ต่อเดือน โดยถือว่าผลักภาระความรับผิดชอบหนี้ให้ภาคเอกชน
กยศ. ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้ชี้แจงให้นายจ้างได้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการหักเงินจาก
บัญชีเงินเดือนลูกหนี้เพื่อชำระเงินคืน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 เริ่มจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา นายจ้างทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สำหรับขั้นตอนการหักเงินเดือนลูกหนี้ กยศ. ผ่านองค์กรนายจ้างนั้น จะส่งหนังสือแจ้งหักเงินเดือน
ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้กู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน จากนั้นจะส่งหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบถึง
ข้อมูลของผู้กู้ และนายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องหัก และนำส่งผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ.
ผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) โดยเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งกองทุนจะอัปเดต
ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งหั ก และนำส่ ง แจ้ ง เมื่ อ พนั ก งานได้ รับ เงิ น เดื อ นการหั ก เงิ น จะเริ่ ม จาก 1. หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย
2. หักจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ส่วนข้อกังวลว่าหากนายจ้างไม่หักเงินตามที่ได้รับแจ้งจะต้องชดใช้เงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
และต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตรา 2% ต่อเดือนของเงินที่ไม่ได้นำส่ง กรณีนี้หากหน่วยงานแจ้งเหตุผลข้อขัดข้อง
ที่ไม่สามารถดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมได้ สามารถขออนุโลมและผ่อนผันได้
การคำนวณยอดหักเงินเดือนจะใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปีหารด้วย 12 เดือน หรือจำนวน
เดือนที่เหลือก่อนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ (5 กรกฎาคม ของทุกปี) และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปี
อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถชำระตามอัตราที่แจ้ง สามารถขอลดจำนวนการหักเงินเดือน
ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” โดยอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ต้องชำระ
เงินในส่วนที่ขาดไปของงวดนั้นให้ครบตามจำนวนก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้รายปี
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง มาแน่! “SME คนละครึ่ง” กลางปีนี้ หนุนช่วยผู้ประกอบการรายย่อย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาแน่! “SME คนละครึ่ง” กลางปีนี้ หนุนช่วยผู้ประกอบการรายย่อย
ข่าวดีสำหรับชาว SME รัฐบาลได้เตรียมโครงการภายใต้ชื่อว่า “SME คนละครึ่ง” ซึ่งเป็นมาตรการ
ช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย ลั ก ษณะร่ วมกั น จ่ า ยกั บ SME (Co-payment) มี สัด ส่ วนตั้ งแต่ ร้อ ยละ
50 - 80 ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าบริการทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันได้
สำหรับค่าใช้จ่ายที่ชาว SME จะสามารถขอรับการสนับสนุน ได้แก่
 ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ
 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรมและการออกแบบ
 ค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการตลาด
 ค่าใช้จ่ายในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
 รวมทั้งค่าตอบแทน เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าวินิจฉัย เป็นต้น
สำหรับคุณสมบัติของ SME ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นธุรกิจที่ได้ยื่นชำระภาษี และขึ้นทะเบียน
สมาชิกกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แล้ว คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการ
SMEs’ Co-payment ในกลางปีนี้ หากเจ้าของธุรกิจ SME สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่
สายด่วน 1301 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
*********

