ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ธ.ก.ส. พร้อมเติม 10,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง
เกษตรกรผ่านสินเชื่อสู้ภัย COVID - 19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. PEA แนะนำปลั๊กไฟที่ไม่ใช้งาน ควรถอดออก
เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม
มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4. “Tourist Police I lert u” แอปพลิเคชั่นเพื่อนเดินทาง กระทรวงการท่องเที่ยว อินโฟกราฟิค 1 ชุด
และกีฬา
ของนักท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. บริการสุดปังเพื่อคนยุคใหม่
หมายเหตุ
1. ข้อ มูล ดังกล่ าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับ รู้ ที่ มาจากทุกกระทรวงตามบัน ทึกข้อตกลงความร่ว มมื อ
การบู รณาการเสริม สร้ างการรับ รู้ สู่ ชุมชน จังหวัด สามารถหาข้อมูล เพิ่ มเติม หรือขยายความข้อมู ล ที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้ จังหวัดนำข้อมูลเพื่อ สร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ 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 15 / 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555
1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. พร้อมเติม 10,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องเกษตรกรผ่านสินเชื่อสู้ภัย COVID - 19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธ.ก.ส. พร้อมเติม 10,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องเกษตรกรผ่านสินเชื่อสูภ้ ัย COVID - 19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 วงเงิน กู้
รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน (Clean Loan) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี วงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาท
ที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการออกมาตรการต่าง ๆ มาสนับสนุน ซึ่ง ธ.ก.ส.
เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปยังประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือ
ตามโครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ งรั ฐ การโอนเงิน ประกั น รายได้ พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก การประกั น ภั ย พื ช ผล
และการเติ ม เงิน ทุ น อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ ำ เพื่ อ ให้ เกษตรกรนำไปลงทุ น ประกอบอาชี พ และเสริม สภาพคล่ อ ง
ในการใช้จ่าย ซึ่งในส่วนของสินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรไปแล้ว
กว่า 9,391 ล้านบาท
เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 และเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 ผ่าน LINE Official
BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2555 0555
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ โทร. PEA Contact Center 1129
1) หัวข้อเรื่อง PEA แนะนำปลั๊กไฟที่ไม่ใช้งาน ควรถอดออก เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง PEA แนะนำปลั๊กไฟที่ไม่ใช้งาน ควรถอดออก เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำประชาชนกรณี ปลั๊กไฟที่ไม่ใช้งาน ควรถอดออก เพื่อช่วยให้
ประหยั ด ค่ า ไฟ และเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าแม้ จ ะไม่ ได้ ใช้ งานหรือ ปิ ด เครื่อ งแล้ ว ก็ ยั ง คงมี ก ระแสไฟฟ้ าไหลผ่ า น
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้ น ๆ อยู่ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่มีรีโมทควบคุมการใช้งาน แม้ปิด เครื่องแล้ว
แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่เพื่อรอรับคำสั่งการใช้งาน ซึ่งเท่ากับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ยังคง "กินไฟ" จึงแนะนำให้ถอดปลั๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งานเพื่อช่วยลดพลังงานและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. PEA Contact Center 1129
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร
กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
กรณีปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิดฐานปลอมเอกสาร และความผิดฐานปลอมเอกสาร
ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วนครบถ้วน ดังนี้
1. ลงลายมือชื่อคนอื่น (แม้เจ้าของลายมือชื่อตัวจริงยินยอมก็ผิด)
2. ทำไปเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ
3. คนอื่นได้รับความเสียหาย
เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ก็ผิดฐานปลอมเอกสาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน
6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155
1) หัวข้อเรื่อง “Tourist Police I lert u” แอปพลิเคชันเพื่อนเดินทางของนักท่องเที่ยว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “Tourist Police I lert u” แอปพลิเคชันเพื่อนเดินทางของนักท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดทำช่องทางที่สะดวกและง่าย
ต่อการสื่อสารขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “Tourist Police I lert u” แอปพลิเคชันเพื่อนเดินทางของนักท่องเที่ยว
เพื่ออำนวยความสะดวก การสื่อสารด้านความปลอดภัยและการมีช่องทางที่เข้าถึงง่ายในการติดต่อ และส่งผล
ต่อคุณ ภาพด้านท่ องเที่ ยว แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างประสบการณ์ ที่ ดีต่อนักท่ องเที่ ยว สามารถติด ตั้ง
ได้อย่างง่าย ๆ เพียงสแกน QR CODE ก็สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ IOS และ ANDROID ใช้งานได้ 5 ภาษา
คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย มีความโดดเด่นด้วยระบบ GPS ที่สามารถแชร์โลเคชั่นเพื่อแจ้งพิกัด
รับการช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยว ได้อย่างทันท่วงที
รัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ผลดี ก็คือการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ดังนั้นตำรวจท่องเที่ยวจึงเร่งดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความอุ่นใจ
และรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปานครหลวง
ช่องทางการติดต่อ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง บริการสุดปังเพื่อคนยุคใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง บริการสุดปังเพื่อคนยุคใหม่
การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำประชาชนใช้ บริการสุดปังเพื่อคนยุคใหม่ จากการเปลี่ยน
การรับบิลรูปแบบกระดาษ มาเป็นการรับใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน
ผ่านทาง e-mail มีข้อดีมากมาย ส่งผลให้สะดวกสบายดูข้อมูลน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา จ่ายบิลค่าน้ำง่าย ๆ
ผ่านสมาร์ทโฟน หมดปัญหาเอกสารหายหรือชำรุด ปลอดภัย ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 สามารถสมัครฟรีผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. แอปพลิเคชัน MWA onMobile
2. เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister
3. สมัครที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand
*********

–2–

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

