ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2562
เอกสำรประกอบ
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงำน
กิจกรรมเนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปีหลวง
กระทรวงมหาดไทย
1. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พุทธศักราช 2562
ด้ำนมำตรกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
กระทรวงมหาดไทย
2. มหาดไทยสั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562
ด้ำนกำรบริกำรภำครัฐ
กระทรวงการคลัง
3. ข่าวดีสาหรับผู้กู้ กยศ. ที่ผิดนัดชาระหนี้ สามารถ
ประนีประนอมลดเบี้ยปรับได้ร้อยละ 75
กระทรวงการ
อินโฟกราฟฟิค
4. รัฐเปิดแอปฯ Thailand Tourism Directory ยกระดับ
ท่องเที่ยวและกีฬา
1 ฉบับ
ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย
อินโฟกราฟฟิค
5. กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
1 ฉบับ

ด้ำนสิง่ แวดล้อมและกำรสำธำรณสุข
6. ร่วมสร้างชุมชนไม้มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซ
เรือนกระจก และสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ
7.

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนาข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2562 วันที่ 8 สิงหำคม 2562
กระทรวง/หน่วยงำน กระทรวงมหาดไทย
กรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) หั ว ข้ อ เรื่ อ ง ขอเชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562
รั ฐ บาลได้ ก าหนดจั ดกิ จกรรมเนื่ องในโอกาสเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562 ทั้งในกรุงเทพมหานคร
ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยดาเนินการแจ้งให้ทุกจังหวัด ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง บริเวณด้านหน้าศาลากลางจั งหวั ด
พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธง
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนดาเนินการดังกล่าว นอกจากนี้
ทุกจังหวัดได้จัดสถานที่สาหรับให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งรวมทั้งมีการประดับ
ไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและสถานที่สาคัญของจังหวัดให้สวยงามและสมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
19 สิงหาคม 2562
สาหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.15 น. พิธีทาบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จานวน 88 รูป หรือจานวนตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม ต่อจากนั้นเวลา
09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เวลา 18.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และในเวลา
19.30 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนั้น ในวันดังกล่าวแต่ละจังหวัดจะจัดกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาลาน้า ลาคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวาย
พระราชกุศล และจัดกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ เช่น การพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส การจัดบริการหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล การเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่
แต่ละจังหวัดกาหนด รวมถึงจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันในทุกอาเภอ อย่างสมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่แต่ละจังหวัดกาหนด เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2562 วันที่ 8 สิงหำคม 2562
กระทรวง/หน่วยงำน กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยสั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดาเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยสั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดาเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (สสน.) คาดการณ์ปริมาณฝน
ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม - กั น ยายน 2562 จะมี ป ริ ม าณน้ อ ยกว่ า ค่ า ปกติ และในบางพื้ น ที่ จ ะมี
สถานการณ์ ฝนทิ้ ง ช่ วง ซึ่ ง กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ได้ สั่ง การให้
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ในเบื้องต้นแล้วนั้น
กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ฝนทิ้งช่วงในระยะเร่งด่วน โดยให้จังหวัดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยติดตาม
สภาวะอากาศและการบริ ห ารจั ด การน้ าอย่ า งใกล้ ชิด ทั้ ง กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา สถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า กรมชลประทาน และหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนถึง
สถานการณ์น้า รวมทั้งรณรงค์ใช้น้าอย่างประหยัด และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการบูรณาการ
ให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งสารวจและจาแนกพื้นที่เสี่ ยงภัย
ให้ ชั ด เจน ทั้ ง พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การขาดแคลนน้ าอุ ป โภคบริ โ ภค พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร โดยให้การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาหมู่บ้าน ตรวจสอบปริมาณ
น้าดิบต้นทุน หากพบว่าจุดใดเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้า และไม่สามารถผลิตหรือแจกจ่ายน้าใ ห้กับ
ประชาชนได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยของศูนย์ป้องกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย เขตที่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง เครื่ อ งจั ก รกลของ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยทหาร เพื่อจัดรถบรรทุกน้า เครื่องสูบน้า เครื่องสูบส่งน้าระยะไกล
เพิ่มปริมาณน้าดิบในการผลิตเป็นน้าประปาให้เพียงพอ และแจกจ่ายน้าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน
รวมทั้งบรรจุในภาชนะเก็บกักน้ากลางประจาหมู่บ้าน
สาหรับในด้านการให้ความช่วยเหลือ หรือ สนับสนุนการให้ความช่ วยเหลือกั บประชาชน
หากพื้นที่ใดประสบความเสียหายจากกรณีภั ยแล้งฝนทิ้งช่วง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรอง
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2562 เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนโดยด่ ว น และหากเป็ น ความเสี ย หาย
ด้านการเกษตร ให้จาแนกความเสียหายเป็นพื้นที่ประเภท เช่น นาข้าว พืชสวน พืชไร่ ทั้งนี้ หากพี่น้อง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถติดต่อแจ้งสายด่วนสาธารณภัย
1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2562 วันที่ 8 สิงหำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
ช่องทำงกำรติดต่อ โทร. 0 2016 4888 ต่อ 451 , 452
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีสาหรับผู้กู้ กยศ. ที่ผิดนัดชาระหนี้ สามารถประนีประนอมลดเบี้ยปรับได้ร้อยละ 75
2) ที่มำ/หลักกำร
กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชาระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้
กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2562 ทาสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ
75 ของเบี้ยปรับ ที่มีอยู่ ณ วันทาสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่
ตกลงทาสัญญาแล้วต้องไม่ผิดนัดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวด
หนึ่ง จะนาส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคาพิพากษาทันที ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชาระ
ได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทาสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจานวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ย
ปรับ) คงเหลือ ณ วันทาสัญญาประนีประนอมยอมความ • ทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชาระไม่
เกิ น 9 ปี • ทุ นทรั พย์ตั้ งแต่ 250,000 - 400,000 บาท ให้ ผ่ อนช าระไม่ เกิ น 12 ปี • ทุ นทรั พย์ มากกว่ า
400,000 บาทขึน้ ไป ให้ผอ่ นชาระไม่เกิน 15 ปี
3) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างช าระ
จานวนมากให้สามารถผ่อนชาระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยต้องไม่ผิดนัดชาระหนี้อีก และเป็นการ
สร้ า งวิ นั ย ให้ กั บ ผู้ กู้ ยื ม โดยหลั ง จากที่ ผู้ กู้ ยื ม และผู้ ค้ าประกั น ได้ ท าสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องชาระเงินทุกเดือนตามที่กาหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชาระหนี้
หรือค้างชาระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว กองทุนจะทาการบังคับคดีต่อไปในอนาคต
4) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล
กองทุ น เงินให้กู้ ยืม เพื่อ การศึ ก ษา (กยศ.) ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลั กเกณฑ์ วิ ธีก ารและ
เงื่อนไขในการทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ ยืมที่ค้างชาระหนี้จนถึงขั้น
ถูกบอกเลิกสัญญาและดาเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีในปี 2562 ทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละ 75 ของเบี้ยปรับที่ มีอยู่
ณ วันทาสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้นมีเงื่ อนไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงทาสัญญา
แล้วต้องไม่ผิดนัดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง
จะนาส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคาพิพากษาทันที
ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินในการผ่อนชาระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความขึ้นกับจานวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทา
สัญญาประนีประนอมยอมความ โดยกรณีทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชาระไม่เกิน 9 ปี
กรณีทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000 - 400,000 บาท ให้ผ่อนชาระไม่เกิน 12 ปี และกรณีทุนทรัพย์
มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชาระไม่เกิน 15 ปี
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การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ มี ห นี้
ค้างชาระจานวนมาก ให้สามารถผ่อนชาระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยต้องไม่ผิดนัดชาระหนี้อีก
และเป็ น การเสริ ม สร้ า งวิ นั ย ให้ กั บ ผู้ กู้ ยื ม โดยหลั ง จากที่ ผู้ กู้ ยื ม และผู้ ค้ าประกั น ได้ ท าสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความตามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไขแล้ ว ผู้กู้ยืมจะต้องชาระเงินทุก เดือ นตามที่
กาหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชาระหนี้หรือค้างชาระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว
กองทุนจะทาการบังคับคดีต่อไปในอนาคต
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2562 วันที่ 8 สิงหำคม 2562
กระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 0 2356 0569 , 0 2356 0742 website: www.mots.go.th
1) หัวข้อเรื่อง รัฐเปิดแอปฯ Thailand Tourism Directory ยกระดับด้านข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย
2) ที่มำ/ หลักกำร/ ควำมสำคัญของเรื่อง/ ปัญหำที่ผ่ำนมำ
รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเปิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเพื่อรวบรวมข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวทั่วไทยภายใต้ชื่อว่า “ThailandTourismDirectory” ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการจัดทาข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยมีภาครัฐ
เป็นแกนกลางในการจัดทา เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด
3) กำรดำเนินกำร/ ผลกำรดำเนินงำน/ กำรแก้ไขปัญหำ
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้รายละเอียดการเชื่อมโยงตามแผ่นภาพ (infographic) และสามารถหาข้อมูล
ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซด์ www.mots.go.th , www.thailandtourismdirectory.go.th ในขณะเดียวกัน
สามารถดาวน์โหลด Mobile Application “ThailandTourismDirectory” ที่สามารถใช้งานได้ถึง ๓ ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน/ กำรแก้ไขปัญหำ
สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไว้ได้เกือบทั้งหมด เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการ
ค้นหา ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนผู้ที่สนใจ
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส ามารถค้นหาข้อมู ลแหล่ง ท่องเที่ยว ที่พัก
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและมี มาตรฐานรองรับ อันจะส่งผลต่อการสร้าง
รายได้ต่อประชาชนในพื้นที่หรือในชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดการท่องเที่ยวยั่งยืน เกิดรายได้ที่มั่งคั่งและ
มั่นคงสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีต่อประเทศไทย
6) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์

เรื่อง รัฐเปิดแอปฯ Thailand Tourism Directory ยกระดับด้านข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย
รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เพื่อรวบรวม
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั่วไทย ภายใต้ชื่อ “ThailandTourismDirectory” ที่เกิดจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการจัดทาข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทาและรวบรวมข้อมู ลด้านการท่องเที่ยวไว้ได้ เ กื อ บ
ทั้งหมด เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
ชาวต่างชาติ และประชาชนผู้ที่สนใจ สาหรับเป็นฐานข้อมูลในด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย
สาหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยว ที่พัก
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtourismdirectory.go.th
และ www.mots.go.th หรือผ่าน Mobile Application ชื่อ “ThailandTourismDirectory” ที่สามารถ
ใช้งานได้ถึง ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และค้นหาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สะดวก อันจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง มัง่ คั่งให้กับประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนเกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
*********
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2562 วันที่ 8 สิงหำคม 2562
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ประสำนงำน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 2742 6655
1) หัวข้อเรื่อง กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์

เรื่อง กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน บริการฟรีจากภาครัฐ
กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการอานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ให้แก่ประชาชน ซึ่งมีนโยบายสาคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสาคัญในการทาให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
งานยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อย อีกทั้ง ยังมุ่งส่งเสริมประชาชน
ในสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
กองทุนยุติธรรมให้ช่วยเหลือประชาชน 4 ด้าน อาทิ ด้านการช่วยเหลือประชาชนในการ
ดาเนินคดี ด้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และด้านการให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย
สาหรับผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือต้องเตรียมสาเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับคาปรึกษาด้านกฎหมายหรือบริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ ได้ที่ สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
Facebook : กองทุนยุติธรรม
********

-2-

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2562 วันที่ 8 สิงหำคม 2562
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่องทำงกำรติดต่อ E-mail : prmnre.pr@gmail.com โทรศัพท์ : 0 2278 8642 / 0 2265 6268
โทรสาร 0 2278 8670
1) หัวข้อเรื่อง ร่วมสร้างชุมชนไม้มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ
2) ที่มำ/หลักกำร/ควำมสำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ
โครงการชุมชนไม้มีค่า เป็นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ ชุมชน มีประชาชนได้รับประโยชน์
๒.๖ ล้านครัวเรือน เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กั บประเทศ มีจานวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มกว่า ๑,๐๐๐
ล้านตัน ภายใน ๑๐ ปี ผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว
3) กำรดำเนินกำร/ผลกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือ นกระจก ให้การ
สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาและวิจัย เพื่อการดาเนินกิจกรรมการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาของชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ธ.ก.ส. ในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจก ทั้งจากกิจกรรมภาคป่า ไม้และพื้นที่สีเขียวของภาคประชาชน ชุนชนและภาคส่วนต่างๆ ตาม
โครงการชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ
4) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ
เพิ่มมูลค่าจากการนาวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ลาต้น มาแปรรูปไม้และสร้างรายได้แก่ชุมชน
เป้ า หมาย ๔๐๐ แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ธนาคารต้ นไม้ กว่ า ๖,๘๒๗ ชุ ม ชน จ านวนสมาชิก
๑๑๗,๔๖๑ ราย และมีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ ๑๑,๘๔๖,๑๙๐ ต้น และจะมีการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
มู ล ค่ า ต้ น ไม้ เ พื่อ เป็ นหลั ก ประกันทางธุ รกิจ และผู้ ป ระเมิ นการกักเก็ บคาร์ บอนรวม ๔,๐๐๐ คน แผนการ
สนับสนุนในการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกให้กับ ๖,๘๐๔
ชุมชน รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชน
ด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนาวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ลาต้น มาแปรรูปไม้
และสร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
6) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมสร้างชุมชนไม้มีค่า ผลักดันการปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ
รัฐบาลได้ดาเนินโครงการชุมชนไม้มีค่า ในโครงการชุมชนไม้มีค่าซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดชุมชน
ไม้มีค่าทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ ชุมชน ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๒.๖ ล้านครัวเรือน นอกจากนั้น
เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ ซึ่งจะมีจานวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มกว่า ๑,๐๐๐
ล้านต้น ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี พร้อมทั้งผลักดันการปลูกต้นไม้สู่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และ
สร้างฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว

-2กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาและวิจัย เพื่อการดาเนินกิจกรรมการกัก เก็บ
ก๊ า ซเรื อ นกระจกซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะโลกร้ อ นและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ธ.ก.ส. ในการ
พัฒนาโครงการสนั บสนุนกิจ กรรมลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากกิจกรรมภาคป่าไม้แ ละพื้นที่ สีเ ขี ย ว
ของภาคประชาชน ชุนชนและภาคส่วนต่างๆ ตามโครงการชุมชนไม้มีค่าทั่วประเทศ
ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าจากการนาวัตถุดิบที่ได้จากต้นไม้ เช่น กิ่ง ใบ ลาต้น มาแปรรูปไม้และ
สร้างรายได้แก่ชุมชนเป้าหมาย ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้กว่า ๖,๘๒๗
ชุมชน จานวนสมาชิก ๑๑๗,๔๖๑ ราย และมีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ ๑๑,๘๔๖,๑๙๐ ต้น
รวมถึงผลัดดันให้เกิดการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน
เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการสร้างมู ลค่า จากต้นไม้ และเป็นหลัก ประกันทางธุ รกิ จ
รวมถึงการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไม้ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนาวัตถุดิบที่ได้จาก
ต้ น ไม้ เช่ น กิ่ ง ใบ ลาต้ น มาแปรรู ปไม้ แ ละสร้ า งรายได้ แก่ ชุม ชน สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ
ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2562 วันที่ 8 สิงหำคม 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมอนามัย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สานักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง สุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์

เรื่อง สุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสาคัญในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะ
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือบ่อย ๆ สามารถทาได้ง่าย ช่วยให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง
ๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคมือเท้าปาก ตาแดง
แผลอักเสบที่ผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
สาเหตุการเกิดโรคติดต่อดังกล่าวมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันของเราที่ต้องใช้มือ
สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได รถประจาทาง หรือสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น อาจมี
เชื้อโรคติดอยู่กับสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เชื้อโรคจะติดมากับมือ เมื่อหยิบ
จับอาหารเข้าปาก หรือใช้มือแคะ แกะ เกาผิวหนังตามร่างกาย อาจทาให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเกิดการ
เจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะเชื้อโรคต่าง ๆ จะอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ได้นานขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง
ดังนั้น ประชาชนควรใส่ใจสร้างพฤติกรรมล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย เพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี และลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 50 ประชาชนสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคติดต่อได้ง่าย ๆ เพียงการทาตามขั้นตอนกำรล้ำงมือที่ถูกวิธี ต้องล้ำงด้วยน้ำและ
สบู่ 7 ขั้นตอน ตำมลำดับดังนี้ 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือ
และนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6 .ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
7. ถูรอบข้อมือ
โดยทุกขั้นตอนทา 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง แล้วล้างน้าออกให้สะอาด หากกรณีที่ไม่สะดวก
ล้างมือด้วยน้าและสบู่ให้ใช้เจลล้างมือแทนได้ เพราะในเจลล้างมือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สามารถ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1675
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
*********
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