ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงการคลัง
1. ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลาก
กระทรวงมหาดไทย
2. ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว
ปลอดภัย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
3. เฮ ! เพิ่ม 500 บาท โครงการ “คนละครึ่ง”
ทั้งเฟส 1 - 2 เป็นของขวัญปีใหม่
กระทรวงพาณิชย์
4. เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. กระทรวงคมนาคม
วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
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 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
ในขณะนี้พี่น้องพื้นที่ภาคใต้ ได้ประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก หลังจากเกิดฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่องจนมีผลให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหายและประชาชนได้รับผลกระทบในด้านการประกอบ
อาชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชน โดยได้ออก “โครงการ
เงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒๕๖๓” ประกอบด้วย
1) ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก
2) ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก
3) ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด
4) ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
5) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี
6) ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร
และ 7) พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับ
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง คุ้ ม ครองภั ย ธรรมชาติ จ่ า ยค่ า สิ น ไหมเร่ ง ด่ ว น และกรณี ก รมธรรม์ เริ่ ม คุ้ ม ครองตั้ ง แต่
1 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มความคุ้มครองตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการของ“โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ปี 2563” สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 30 ธันวาคม
2563 หรื อ ภายใต้ ก รอบวงเงิน ที่ ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ธอส. ทุ ก สาขา
ทั่ ว ประเทศหรื อ ศู น ย์ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ( Call Center) โทร 0 2645 9000 หรื อ www.ghbank.co.th
และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
ในช่วงปลายปีการเดินทางท่องเที่ยวตามยอดดอย ยอดภู หรือในช่วงฤดูหนาว มักได้รับความนิยม
จากนักท่ องเที่ยว อย่ างไรก็ ตามหากนั กท่อ งเที่ ยวขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่ าไม่ถึงการณ์ ทำให้เสี่ย ง
ต่อการเกิดอันตรายได้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจึงขอแนะนำประชาชน เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
ทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ดังนี้
กรณีกางเต็นท์พักแรม ไม่กางเต็นท์ใกล้ต้นไม้หรือกิ่งไม้แห้ง ป้องกันต้นไม้ล้มทับหรือกิ่งไม้ตกใส่
และไม่ควรจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์พักแรม เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และขาดอากาศ
หายใจ
การก่อกองไฟ ไม่ควรก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรม เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และไม่ก่อกองไฟ
บริเวณพงหญ้าแห้งหรือวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ที่พักหรือลุกลามเป็นไฟป่า
การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก หากได้กลิ่นแก๊สขณะอาบน้ำ ให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและออกจากห้องน้ำทันที
การถ่ า ยรู ป หรื อชมวิ ว ไม่ ค วรถ่ ายรู ปหรือ ชมวิ วบริเวณจุ ด เสี่ ย งอั น ตราย เพราะอาจพลั ด ตก
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ และเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายขณะถ่ายรูปหรือชมวิว อาทิ การกระโดด
ลอยตัว นั่งบนราวกั้น หรือปีนป่ายหน้าผา
การขับรถขึ้นลงเขาและเส้นทางหมอกควัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์และความเร็วให้เหมาะกับสภาพ
เส้นทาง จะช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย และเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก จะช่วยเพิ่มจุดสังเกตและ
มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น
ทั้งนี้ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เฮ ! เพิ่ม 500 บาท โครงการ “คนละครึ่ง” ทั้งเฟส 1 - 2 เป็นของขวัญปีใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง เฮ ! เพิ่ม ๕๐๐ บาท โครงการ “คนละครึ่ง” ทั้งเฟส ๑ - ๒ เป็นของขวัญปีใหม่
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบศ.) เห็นชอบเพิ่มวงเงิน มาตรการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ ๒ โดยผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการในเฟสที่ ๒
จะได้รับวงเงินการใช้สิทธิ์จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ส่วนผู้ลงทะเบียนในเฟสที่ ๑ และได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด
จะต่อสิทธิอัตโนมัติ และได้เงินเพิ่มอีกจำนวน ๕๐๐ บาท รวม ๓,๕๐๐ บาท เช่นเดียวกัน ถือเป็นของขวัญปีใหม่
จากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชน
สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการใน เฟส ๑ สามารถกดปุ่มยืนยันต่อสิทธิ์อัตโนมัติ โดยทางรัฐบาล
จะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความ ให้ผู้ลงทะเบียนเฟส ๑ ยืนยันว่า จะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่สองหรือไม่ และ
ผู้ที่ ถูก ตัด สิท ธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๑ เนื่ อ งจากไม่ไ ด้ ใช้ จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่ ก ำหนดไว้
หลั ง จากที่ ล งทะเบี ย นรั บ สิ ท ธิ ไปแล้ ว จะยั ง สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมโครงการระยะที่ ๒ ได้ ซึ่ งมี ก ำหนด
การดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
นอกจากนี้ ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีกคนละ ๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑๔ ล้านคน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1569
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2
โครงการประกัน รายได้ เพื่อ ช่วยเหลือพี่ น้อ งเกษตรกรผู้ปลูก มัน สำปะหลัง จำนวน 5.24 แสน
ครั วเรื อ น ที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ปลูก และแจ้ งระยะเวลาเก็ บเกี่ย วกั บกรมส่ งเสริ ม การเกษตร ระหว่า งวัน ที่
1 เมษายน 2563 - 31 มี น าคม 2564 โดยประกัน รายได้ ที่ ราคาเป้ าหมาย กิ โลกรัม ละ 2.50 บาท
ไม่เกิน 100 ตัน/ครัวเรือน
โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังนี้ นับเป็นปีที่ 2 แล้ว ที่ รัฐบาลได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยได้เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม นี้ เป็นเดือนแรก และจะจ่ายต่อเนื่องทุกวันที่
1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้โอน
เงิน เข้ าบั ญ ชีเกษตรกรโดยตรง สำหรั บ วิธีก ารคำนวณเงิน ชดเชย คื อ รัฐบาลได้ ประกั น รายได้ไว้ที่ ราคา
เป้ า หมาย 2.50 บาท/กิ โลกรั ม ซึ่ งราคาเกณฑ์ ก ลางอ้ า งอิ งล่ า สุ ด อยู่ ที่ 2.24 บาท/กิ โลกรัม ทำให้ รัฐ
ต้องชดเชยส่วนต่างให้ แก่เกษตรกร 0.26 บาท/กิโลกรัม ดังนั้ น เกษตรกรจะได้รับสิท ธิ์เงินชดเชยสูงสุด
26,000 บาท/เดือน
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิ ชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3000
1) หัวข้อเรื่อง จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.
คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจร ตั้งแต่
4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยกำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่ง
ช่ อ งเดิ น รถในทิ ศทางเดี ย วกั น ไว้ ตั้ ง แต่ 2 ช่ อ งเดิ น รถ มี เกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้ น (Barrier
Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็ว ดังนี้
- รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสาร เกิน 15 คน
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถในขณะที่ ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ ใช้ความเร็วไม่เกิน 65
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ รถจักรยานยนต์ที่มีกำลัง
เครื่อ งยนต์ ตั้ งแต่ 35 กิ โลวัต ต์ ขึ้ น ไป หรือ มี ข นาดความจุ ข องกระบอกสูบ รวมกั น ตั้ ง แต่ 400 ลู ก บาศก์
เซนติเมตรขึ้นไป ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถยนต์อื่น ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทาง
หลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ที่ ขับ ในช่ องทางเดิ น รถช่อ งขวาสุ ด โดยใช้ความเร็วไม่ ต่ ำกว่า 100 กิ โลเมตรต่ อ ชั่วโมง ทั้ งนี้ ประชาชน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mot.go.th หรือ โทร. 0 2283 3000
*********

