ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3๘ / 2565
ลาดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข
1. RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
๒. ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ปี 2565
กระทรวงการคลัง
๓. ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยน้้าท่วม พักช้าระ
หนี้ 3 เดือน พร้อมให้กู้ฉุกเฉิน ไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี
และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
๔. รู้ทันภัยกับ ปภ.
กระทรวงยุติธรรม
๕. ขายของออนไลน์ “ไม่แจ้งราคา” มีความผิดปรับสูงสุด
10,000 บาท คนแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง 25%

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่ าวเป็ นข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ
การบู รณาการเสริ ม สร้ างการรั บ รู้สู่ ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูล ที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัด น้าข้อมูล เพื่อ สร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก้าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
******************

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3๘ / 2565 วันที่ ๑๙ ตุลาคม 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2
1) หัวข้อเรื่อง RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวติ
RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต โรคติดเชื้อไวทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี เป็นเชื้อไวรัส
ที่ก่ อให้ เกิ ดโรคทางเดิ นหายใจ มีอาการคล้ ายไข้ หวั ด แต่สร้ างความรุนแรงถึ งขึ้ นเสี ยชีวิ ตได้ มักเกิดขึ้ นช่ วง
ฤดูฝน-ฤดูหนาว พบได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะรุนแรงในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุที่มากกว่า 65 ปี โดยจะติดต่อผ่าน
สารคัดหลั่ง หรือ การสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
อาการที่ชัด โดยมีอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้ มีน้ามูก ไอ และหากมีอาการรุนแรง จะท้าให้หายใจเร็ว
หายใจหอบ หายใจมีเสียงหวีด เบื่ออาหาร เซื่องซึม ซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
วิธีการป้องกัน ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก เมื่อไอ จาม เลี่ยงการไปพื้นที่
แออัด เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายตรง กรมควบคุมโรค โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3๘ / 2565 วันที่ ๑๙ ตุลาคม 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางการติดต่อ Call Center 0-2645-9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2565
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2565
มาตรการช่ วยเหลื อด้า นที่อยู่อาศัย รายละเอี ยดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
กาหนด
1. ลดเงินงวดลง 50 % จากเงินงวดที่ช้าระปกติและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ ๓% ต่อปี
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
2. ดอกเบี้ยคงทีป่ ีแรก ๓.00% ต่อปี
มาตรการประนอมหนี้
๓. หลักประกันเสียหายปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด 6 เดือนแรก
4. กระทบต่อรายได้ ปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด 6 เดือนแรก และผ่อนช้าระเงินงวด 1 พันบาท
(ตัดเงินต้นทั้งหมด)
๕. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ผู้กู้รว่ ม/ทายาท ผ่อนช้าระต่อ
๖. เสียหายทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ ปลอดหนีใ้ นส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนช้าระต่อ
เฉพาะในส่วนของทีด่ ินทีค่ งเหลือ
มาตรการสินไหมเร่งด่วน
๗. ส้าหรับลูกค้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสบภัย ท้ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึง่ คุ้มครองภัยธรรมชาติ
สามารถแจ้งเคลมความเสียหาย รับค่าสินไหมเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ระยะเวลายืน่ ค้าขอกูแ้ ละท้านิติกรรมภายในวันที่ ๓0 ธันวาคม 2565 สามารถขอรับข้อมูลและ
ค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2645-9000
รายละเอียดตามอินโฟกราฟิคของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทแี่ นบมาพร้อมนี้
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3๘ / 2565 วันที่ ๑๙ ตุลาคม 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารออมสิน
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center 1115
1) หัวข้อเรื่อง ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยน้้าท่วม พักช้าระหนี้ 3 เดือน พร้อมให้กู้ฉุกเฉิน ไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี
และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยน้้าท่วม พักช้าระหนี้ 3 เดือน พร้อมให้กฉู้ กุ เฉิน ไม่คดิ ดอกเบี้ย 1 ปี
และ 3 เดือนแรกไม่ตอ้ งผ่อน
จากเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดอุทกภัยน้้าท่วมหลายจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้า ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา
ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือทั้งกรณีเร่งด่วนและต่อเนื่องตามสถานการณ์ โดยด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ล่าสุดได้น้าถุงยังชีพและน้้าดื่ม ออกแจกจ่ายช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้ว 10,000 ชุด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ธนาคารมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สามารถพักช้าระหนี้เงินต้น โดยเลือกช้าระเฉพาะดอกเบี้ย 10% - 100% และกรณี
Flat Rate ลดการช้าระเงินงวด 50% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก้าหนด
ขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ยังให้ ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้าท่วม/ภัยพิบัติ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย
ในปีแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.85 ต่อเดือน (Flat Rate) ช้าระเงินเป็นรายเดือน 3-5 ปี
โดยปลอดช้าระเงินงวด 3 เดือนแรก
นอกจากนี้ ยังให้สิน เชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพิ่มเติมส้าหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่ว ไป
ที่ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้ถึง 100% ของราคาประเมิน โดยดอกเบี้ย
ปี ที่ 1-3 = 3.49% (MRR-2.755%) และปีที่ 4 เป็น ต้น ไป = 4.99% ต่ อปี (MRR-1.250%) และ
สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ
วงเงิ น กู้ สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น รายละ 500,000 บาท อั ต ราดอกเบี้ ย ปี ที่ 1-3 = 3.99% (MRR-2.255%)
ปีที่ 2 = 4.99% (MRR-1.255%) ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 5.745% และ สินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด
5 ปี โดยปลอดช้าระเงินต้น 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR (ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยธนาคาร MRR = 6.245% และ MLR = 6.150% ต่อปี)
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ facebook : GSB
Society
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3๘ / 2565 วันที่ ๑๙ ตุลาคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส้านักงานเลขานุการกรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 17๘๔
1) หัวข้อเรื่อง รู้ทันภัยกับ ปภ.
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รู้ทันภัยกับ ปภ.
อุบัติภัยจากไฟฟ้า เป็นภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชารุด ความชื้นจากฝน
และน้าเป็นตัวนากระแสไฟฟ้า จึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้า
ปภ.แนะวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน ดังนี้
แก้ไขจุดเสี่ยง
 ติดตั้งสายดินและเบรกเกอร์ควบคุมไฟ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะและ
อยู่บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
 จัดทารางร้อยสายไฟฟ้า โดยเฉพาะบริเวณใต้ฝ้าหลังคาและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกัน
อันตรายจากสายไฟฟ้ารั่ว
 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบกันน้าและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันน้ารั่วซึม ทาให้กระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร
ป้องกันอันตราย
 ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะหากฟ้าผ่าลงมาบริเวณใกล้เคียง จะทาให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และผู้ใช้งานได้รับอันตราย
 เคลื่ อ นย้ า ยเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ให้ พ้ น จากระดั บ น้ าท่ ว มถึ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไฟฟ้ า ดู ด และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
 โค่นต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มหรือ
เกี่ยวสายไฟขาด
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
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-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3๘ / 2565 วันที่ ๑๙ ตุลาคม 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร 06 1993 9525
1) หัวข้อเรื่อง ขายของออนไลน์ “ไม่แจ้งราคา” มีความผิดปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง
25%
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขายของออนไลน์ “ไม่แจ้งราคา” มีความผิดปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง 25%
ผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไอจี ไลน์ เว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ที่ไม่แจ้งรายละเอียดและ
ราคาสินค้าให้ชัดเจน ต้องให้ลูกค้าอินบ็อกซ์หรือโทรถามข้อมูลนั้น มีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจนน้าไปสู่การจับกุมผู้กระท้าผิดจะได้รางวัลน้าจับ 25% ของจ้านวนเงินสุทธิจาก
ค่าขายของกลางที่ศาลสั่งริบหรือจากเงินค่าปรับที่ช้าระต่อศาล โดยใช้หลักฐาน เช่น ข้อความที่พูดคุยกัน
การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขายเพื่อความสะดวกต่อการน้าจับ เป็นต้น
ข้อมูลจาก : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. 2542 มาตรา 40, ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร 06 1993 9525
*********
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