
 
 
 

ล ำดับ เรื่อง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 
กิจกรรมเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พทุธศักรำช 2562 

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

กระทรวงมหาดไทย - 

มำตรกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ 
2. ช าระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อน

เงินต้นทันที 3% 
กระทรวงการคลัง - 

3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ  
แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน 

กระทรวงแรงงาน - 

5. ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย กระทรวงพลังงาน - 

6. เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน กระทรวงสาธารณสุข คลิปวีดิโอ 1 ชุด 

7. สังเกตน้ าแข็งก่อนซื้อ กระทรวงสาธารณสุข คลิปวีดิโอ 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 6 / 2562  



 
 
 
กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส านักนโยบายและแผน 

1) หัวข้อเร่ือง   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 

๒) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 
เรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช 2562 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันท่ี 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา

เสร็จส้ินไปด้วยความเรียบร้อย และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องท่ัวประเทศ ได้แก่ 
กำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 

พุทธศักรำช 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ขึ้น ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕6๒ และจะมี
ไปจนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕6๒ นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสถานท่ีท่ีจังหวัดก าหนดให้มีการ
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และท่ีว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ โดยในการจัดนิทรรศการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย  

(๑) พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๒๒ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์และ 
ความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๒๒ หมายก าหนดการพระราชพิธี 
ความส าคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น (พิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้้าศักด์ิสิทธิ์ 
ของจังหวัด พิธีท าน้ าอภิเษกของจังหวัด) พระราชพิธีเบื้องกลาง (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธี 
เฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราทางสถลมารค  
เป็นต้น) และพระราชพิธีเบื้องปลาย (การเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตรา  
ทางชลมารค)  

(๒) พระรำชกรณียกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินไปในพื้นท่ี
จังหวัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๕๐๕ วปร. และ 
พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาชน 

จึงขอเชิญชวนประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสถานท่ีท่ีจังหวัด
ก าหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และท่ีว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ ต้ังแต่วันนี้ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕6๒ 

อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กำรจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
พุทธศักรำช 2562 โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัด  
ทุกจังหวัด เป็นประธานการจัดงานในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันท่ัวประเทศระหว่างวันท่ี 22 – 28 
พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 7 วัน ต้ังแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 
ณ บริเวณท้องสนามหลวง มีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขนสด มหกรรมเพลงพื้นบ้าน วงโยธวาทิต
จากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น และการจัดมหรสพสมโภชท่ีจังหวัดทุกจังหวัด ณ สถานท่ีท่ีจังหวัดก าหนด พร้อมกัน
กับกรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดการจัดมหรสพสมโภช พร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 22 พฤษภาคม  
2562 เวลา 18.30 น. ซึ่งทุกจังหวัดจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT 
เพื่อด าเนินพิธีการในส่วนภูมิภาคไปพร้อมกับในส่วนกลาง 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 6 / 2562 วันที่  13  พฤษภำคม 2562 
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ในส่วนของการก าหนดชุดการแสดง ทุกจังหวัดได้มีการแต่งต้ังคณะท างานจัดมหรสพสมโภช เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดขึ้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การจัดงาน
เป็นไปด้วยความสง่างาม และสมพระเกียรติ บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด  
โดยได้คัดสรรการแสดงท่ีสะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัด ท่ีได้มีการอนุรักษ์ และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายส าหรับผู้ร่วมชมงานทุกช่วงวัย 

จึงขอเชิญประชาชนทุกพื้นท่ีเข้าร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ตามวัน เวลา สถานท่ีดังกล่าว ได้ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
ทุกคน 

*********** 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โทร. 0 2016 4888 
ผู้ประสำนงำน กลุ่มงานส่ือสารองค์กร ฝ่ายส่ือสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์  คุณกุนที วิศรุตรัตน 

โทร 0 20164888 ต่อ 451 
1. เร่ือง  ช าระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อนเงินต้นทันที 3% 
2. ที่มำ/หลักกำร 

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกมาตรการจูงใจช่ัวคราวส าหรับผู้กู้ยืมท่ีผิดนัด
ช าระหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดเบี้ยปรับ 85% ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม  2561 – 31 พฤษภาคม 2562 
เท่านั้น รวมถึงออกระเบียบเพื่อให้สิทธิส าหรับกลุ่มผู้กู้ยืมท่ีไม่เคยผิดนัดช าระหนี้และผู้กู้ยืมท่ีอยู่ในช่วง 
ปลอดหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดหย่อนหนี้ทันที 3%    
3. กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินกำร 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ประกาศมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาช าระหนี้ปิดบัญชี ส าหรับ  
ผู้กู้ยืมท่ีผิดนัดช าระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันท่ีช าระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันท่ี 
1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น เนื่องจากกองทุนเห็นว่ามีผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันจ านวนไม่น้อย
มีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตน แต่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ เนื่องจากมีเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการค้างช าระหนี้
จ านวนมาก ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบ้ียปรับได้ตามเงื่อนไขท่ีประกาศทางหน้าเว็บไซต์ กยศ.  
www.studentloan.or.th/discount/ หรือโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.studentloan.or.th/discount-form 
และส่งแฟกซ์มายังหมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4940 และ 0 2016 4950 

 นอกจากนั้น กองทุนยังได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิส าหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติท่ีไม่เคยผิดนัดช าระหนี้  
ซึ่งถือว่าเป็นผู้กู้ยืมช้ันดี หรือผู้กู้ยืมท่ีอยู่ในช่วงปลอดหนี้และมีความต้ังใจในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา
ให้กับรุ่นน้องก่อนก าหนด หากมาช าระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันท่ีช าระหนี้ปิดบัญชี 
ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ช าระหนี้ พ.ศ. 2561 ซึ่งระบบจะท าการ
ลดหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อผู้กู้ยืมติดต่อช าระหนี้ปิดบัญชีท่ีหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย  

กองทุนหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้ าประกันตัดสินใจช าระปิดบัญชี เพื่อปลดภาระหนี้
ของตนเองได้เร็วขึ้น รวมถึงได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 
0 2016 4888 กด 9 หรือต่อ 550-580 และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09 4212 6349 – 69 ท้ังนี้ 
กองทุนยังได้เพิ่มช่องทาง LINE@กยศ. เพื่อรองรับจ านวนผู้กู้ยืมท่ีติดต่อเข้ามายังกองทุน เป็นจ านวนมากอีกด้วย   
4.  ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ  

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ต้ังแต่วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ    
5. ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ   

ผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ของมาตรการดังกล่าวและกระตุ้น
การช าระเงินคืนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องเพิ่มมากขึ้น 
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6. ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 
เรื่อง  ช าระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน 31 พฤษภาคมนี้ ลดหย่อนเงินต้นทันที 3% 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมมาตรการช าระหนี้ปิดบัญชีลดเบ้ียปรับ 
85% ผู้กู้ท่ีค้างช าระหนี้และมีเบี้ยปรับทุกกรณี จะได้ส่วนลดเบี้ยปรับ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันท่ีช าระหนี้ 
ปิดบัญชี โดยลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับตามเงื่อนไขได้ทาง www.studentloan.or.th/discount/ 
ก่อนวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 เท่ำนั้น ส าหรับผู้กู้ยืมประวัติดี ท่ีไม่เคยผิดนัดช าระหนี้เลย รับสิทธิพิเศษ
เมื่อท าการปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนเงินต้นทันที 3% ณ วันท่ีมาช าระปิดบัญชี ท้ังนี้ เพื่อความสะดวก 
ผู้กู้ยืมสามารถติดต่อ กยศ. ได้ทาง Line@กยศ. หรือ call center โทร. 0 2016 4888 

********* 
 

http://www.studentloan.or.th/discount/?fbclid=IwAR1PaS1-buTbmsmiXGRm9-0mi_SjpeRTojibGc1BQDadwHPmu8Al1CByqk4
mailto:Line@กยศ.หักเงินเดือน%20ซึ่ง


 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กองเกษตรสารนิเทศ 
ช่องทำงกำรติดต่อ  โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมส ำคัญของเร่ือง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ 
 ในช่วงท่ีผ่านมาเกษตรกรไทยประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากภัยธรรมชาติ ราคาปัจจัยการ
ผลิตท่ีนับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า ท าให้เกษตรกรท าการผลิตมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย 
ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรจึงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบทางการเงินมาก 
ไม่สามารถใช้หนี้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรในส่วนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ลดต้นทุนในการผลิตและมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนและเหลือพอในการส่งช าระหนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้ด าเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขึ้น  
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ให้เกษตรกร 
3) กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมี
ภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบี้ย  
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562)  

โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี  
31 กรกฎาคม 2562) จ านวนท้ังส้ิน 1 ,232,595,640 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีได้ด าเนินการตรวจสอบ  
ความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อการเกษตร และความซ้ าซ้อน
กับโครงการของภาครัฐท่ีด าเนินการในลักษณะเดียวกันแล้วและมีความจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ก่อน ส าหรับส่วนท่ีเหลือขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณท่ีนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ท้ังนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง 

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยท่ีมีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรราย ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยเฉพาะท่ีเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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4) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 
เรื่อง โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 กระทรวงเกษตรฯ ได้ด าเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2562) จ านวนท้ังส้ิน 1,232,595,640 บาท เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีได้ด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อการเกษตร และความ
ซ้ าซ้อนกับโครงการของภาครัฐท่ีด าเนินการในลักษณะเดียวกันแล้ว และมีความจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วนก่อน ส าหรับส่วนท่ีเหลือขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยท่ีมีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรราย ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยเฉพาะท่ีเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ท้ังนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกท่ีขอรับการช่วยเหลือ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีโครงการก าหนด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด 

************ 
 

 



 

 

 
 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 02-2458932 
1) หัวข้อเร่ือง สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ แก้หนี้นอกระบบผู้ใช้แรงงาน 

 ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญเพราะเป็นปัญหาท่ีอยู่คู่กับ
สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดนเฉพาะคนท่ีเป็นหนี้ ขณะเดียวกัน 
ก็สร้างให้เกิดปัญหาสังคมควบคู่กันไปด้วย ข้อสันนิษฐานส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ 
ต้องไปกู้หนี้ยืมสินและเกิดจากความเหล่ือมล้ าในสังคม ดังนั้นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจึงต้องท าแบบบูรณาการ 

ผู้ใช้แรงงานจ านวนมากก็ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอก
ระบบ มีหนี้สินจนส่งผลกระทบต่อการท างาน ขณะท่ีผู้ประกอบการเองก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากแรงงานต้องออกจากงานกระทันหันเพื่อหลบหนีเจ้าหนี้ 

กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน ได้น้อมน าศาสตร์พระราชาในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ในรูปแบบของการจัดท าบัญชีครัวเรือนแยกแยะค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและ 
ไม่จ าเป็น วางแผนในการตัดสินใจใช้จ่ายอย่างรอบครอบมีเหตุผล ซึ่งปัญหาของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การใช้จ่ายมากกว่ารายรับ และใช้จ่ายด้วยความรู้สึกมากกว่าความจ าเป็น และความต้องการจริง ๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมดา เพราะค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนสูงของภาคธุรกิจก็คือค่าใช้จ่ายด้านการตลาดท่ีท าทุกอย่างให้ผู้บริโภค
อยากซื้อ การท่ีเรารู้เท่าทันความต้องการของตนเองรู้เท่าทันการตลาดก็จะเป็นภูมิคุ้มกันจากการใช้จ่ายเกิน
ความจ าเป็นซึ่งน าไปสู่การเป็นหนี้ได้ 

นอกจากนี้การส่งเสริมการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการกิจการ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ท่ีกระทรวงแรงงาน ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดแหล่งออมทรัพย์และหลักประกันในอนาคตของ 
ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ และในกรณีท่ีมีความขัดสนหรือความจ าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายผู้ใช้แรงงานก็
สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการท่ีตนเองเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องมี
หลักทรัพย์มาค้ าประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูก ซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากการกู้เงิน
จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ 

ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการท่ีจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จ านวน ๖๐๗ แห่ง และ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้ังเป้าหมายจะให้มีการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการอีก ๓๐ แห่ง 
ท้ังนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มีวงเงิน ๓๙๐ ล้านบาท ให้บริการ
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ า ซึ่งได้ให้บริการ
เงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ รวม ๒๘๙ สัญญา เป็นเงินกว่า ๒,๒๖๐ ล้านบาท สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์กว่า ๒.๔ แสนคน อย่างไรก็ตามหากนายจ้างให้
ความส าคัญกับการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแล้ว ลูกจ้างเองก็ต้องให้ความส าคัญและต้ังใจ
ท่ีจะแก้ปัญหาหนี้สินของตนเอง ท้ังนี้เป้าหมายของการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการอยู่ท่ี
การออม เพราะเมื่อลูกจ้างมีเงินออมก็แสดงว่าสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้แล้ว 
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กระทรวง  กระทรวงพลังงาน 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กรมธุรกิจพลังงาน  
1) หัวข้อเร่ือง  ต้ังถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย 
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมส ำคัญของเร่ือง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลงหรือก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความส าคัญในปัจจุบัน มีการใช้
กันอย่างแพร่หลายท้ังในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร การพาณิชกรรม อุตสาหกรรม และในรถยนต์ 
เนื่องจากเป็นเช้ือเพลิงท่ีขนส่งสะดวกไม่เปลืองพื้นท่ีเก็บและท่ีส าคัญคือเผาไหม้แล้วเกิดเขม่าน้อยกว่าเช่ือเพลิง
ชนิดอื่น ก๊าซหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงท่ีไวไฟมากถูกเก็บไว้ในภาชนะ โดยการอัดให้เป็นของเหลว 

ภายใต้ความดันสูง ภาชนะและอุปกรณ์จึงต้องรับแรงดันของก๊าซได้โดยปลอดภัย ดังนั้น ประชาชน
จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการใช้ก๊าซอย่างถูกวิธี โดยเริ่มจากการต้ังถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธี 

1. การตั้งถังก๊าซหุงต้ม ต้องต้ังบนพื้นราบและแข็งแรงเพื่อไม่ให้ถังก๊าซเอียงหรือล้ม และควรห่างจาก
เตาประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร 

2. การต้ังถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นบริเวณท่ีเคล่ือนย้ายเข้า - ออกสะดวก และมีการระบายอากาศดี 
3. ห้ามต้ังถังก๊าซหุงต้มในห้องใต้ดินหรือพื้นท่ีท่ีต่ ากว่าระดับพื้นดิน เนื่องจากก๊าซหนักกว่าอากาศ 

หากเกิดการรั่วของก๊าซอาจเกิดการลุกไหม้ข้ึนได้ เพราะก๊าซจะสะสมอยู่ในพื้นท่ีท่ีต่ าและไม่ควรต้ังถังก๊าซหุงต้ม
ในท่ีเปียกช้ืน เพราะอาจจะท าให้เกิดสนิมและผุกร่อนได้  
3) กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 

1. จัดท าเอกสารการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย (LPG) เพื่อแนะน าวิธีการใช้อย่างปลอดภัย 
2. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ หรือ Infographic ผ่านช่องทาง Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ 

4) ผลลัพท์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 
กรมธุรกิจพลังงาน เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการเก็บรักษา และการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม

เหลวให้มีความปลอดภัย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับประชาชนผู้ใช้ก๊าซหุงต้ม  
ให้เข้าใจถึงอุปกรณ์ วิธีการตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยลดอันตรายในการใช้
ก๊าซหุงต้มลง 
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ / จะได้รับ 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ (ถังก๊าซหุงต้ม) อย่างถูกวิธี 
6) ข้อควำมส ำหรับใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  ต้ังถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม เป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในครัวเรือน 

เนื่องจากเป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้ง่าย สะดวก จึงนับได้ว่ามีคุณประโยชน์มากมาย แต่ถ้าผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการน าไปใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงอุปกรณ์ท่ีน าไปใช้ หากไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ก็อาจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย  

ดังนั้น การติดต้ังถังก๊าซหุงต้มควรมีระยะห่างจากเตาประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร และวางในท่ี
เคล่ือนย้ายได้สะดวก มีการระบายอากาศดี ไม่ควรต้ังถังก๊าซหุงต้มในพื้นท่ีเปียกช้ืนและห้ามต้ังถังก๊าซหุงต้มใน
ห้องใต้ดินหรือพื้นท่ีต่ ากว่าระดับพื้นดิน เนื่องจากก๊าซมีน้ าหนักมากกว่าอากาศ หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซอาจ
เกิดการลุกไหม้ข้ึนได้เพราะก๊าซจะสะสมอยู่ในพื้นท่ีท่ีต่ า 

ท่านสามารถติดตามการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย LPG safety ได้ท่ี www.doeb.go.th 
หรือท่ี facebook: กรมธุรกิจพลังงาน  
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน   เพชรพราว ลาภไพศาล ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว

และส่ือมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์  025901401-2 โทรสาร 025918612-3 

1) หัวข้อเร่ือง เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน 
          กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งจ าหน่ายอาหารทะเลท่ีเช่ือถือ 
และได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เพื่อความสะอาดและปลอดภัย ดังนี้ 
หลักกำรเลือกซ้ือ 
• ปลำ ต้องมีลักษณะเนื้อแน่น กดไม่บุ๋ม ไม่มีกล่ินผิดธรรมชาติ เกร็ดไม่มีรอยแยกหรือแตกออก  

เพราะอาจท าให้เช้ือโรคปนเป้ือนในเนื้อปลาได้ง่าย 
• ปู ตาต้องใส ขาต้องติดตัวปูครบทุกขา 
• กุ้ง หัวต้องใส หัวกับตัวต้องติดกันแน่น  
• แมงดำทะเล มี 2 ชนิด   

1. แมงดำจำน เป็นแมงดาไม่มีพิษ สำมำรถรับประทำนได้ สังเกตท่ีหางจะเป็นสามเหล่ียม  
2. แมงดำถ้วย แมงดาไฟ หรือเหรา เป็นแมงดาท่ีมีพิษ ไม่ควรรับประทำน สังเกตท่ีหางจะกลม 

**ต้องสังเกตให้ดีว่าเป็นแมงดาท่ีกินได้หรือไม่ได้ หำกแยกไม่ออก ไม่ควรกิน อาจเส่ียงได้รับพิษและอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิต 
• แมงกะพรุนที่รับประทำนได้ มี 2 ชนิด  

1. แมงกะพรุนหนัง 
2. แมงกะพรุนจำน 

**ส่วน แมงกะพรุนไฟ ห้ำมรับประทำนโดยเด็ดขำด เพราะมีพิษและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 
 ท้ังนี้ อาหารทะเลทุกชนิด ต้องผ่านการปรุงให้สุกด้วยความร้อนก่อนรับประทาน หากรับประทานไม่ทัน
ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันการเน่าเสีย 

********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 6 / 2562 วันที่  13  พฤษภำคม 2562 

 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว

และส่ือมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์  025901401-2 โทรสาร 025918612-3 

1) หัวข้อเร่ือง สังเกตน้ าแข็งก่อนซื้อ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง สังเกตน้ าแข็งก่อนซื้อ 
กรมอนามัยออกเตือนประชาชนในช่วงหน้าร้อน อากาศร้อนอบอ้าว ประชาชนมักนิยมซื้อน้ าแข็ง  

มาไว้ติดบ้าน เพื่อดับกระหาย คลายร้อน แต่ถ้าน้ าแข็งท่ีซื้อมาบริโภคไม่สะอาด อาจเส่ียงปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ 
ส่งผลให้เกิดโรคได้ กรมอนามัย โดยกระทรวงสาธารณสุข ขอแนะน าประชาชนควรสังเกตน้ าแข็งก่อนซื้อ ดังนี้ 

1. สังเกตุภาชนะบรรจุน้ าแข็ง ต้องมีการแสดงฉลากกำรรับรองมำตรฐำนจำก อย. และ จีเอ็มพี  
2. กรรมวิธีการผลิตภาชนะบรรจุน้ าแข็ง ต้องสะอาด สังเกตจาก ถุงแบบใส ไม่มีสีสัน ไม่ใช้ถุงหรือ

กระสอบท่ีผ่านการใช้งาน หรือบรรจุสารเคมีมาก่อน 
3. ควรแยกถังแช่ผัก เนื้อสัตว์ เครื่องด่ืมต่าง ๆ จากน้ าแข็งเพื่อการบริโภค 

*********** 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
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