
  
 
 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑. กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ขยายเวลามาตรการ
ลดหย่อนหนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๒. กยศ. พร้อมด าเนินการตามกฎหมายใหม่ ลูกหนี้ที่ถูก
ด าเนินคดีแล้วสามารถแปลงหนี้ใหม่ได้ทุกราย 

กระทรวงการคลัง - 

๓. ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพ่ิมอีกกว่า 269 ล้านบาท  

กระทรวงการคลัง - 

๔. ปภ. แนะ ๕ จุดอับสายตาขณะขับรถ...อันตรายที่ควร
ระวัง 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ 
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

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

 
 
 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๒ / 2566 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โทรศัพท์ 0-2016-4888 

1) หัวข้อเรื่อง กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหน้ีถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง  กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหน้ีถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 

         กองทุนเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) ได้จ ัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ก ับผู ้กู ้ย ืม
เงินกองทุน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือลดภาระหนี้สินและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ 
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้  

1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการ
ช าระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ 

2. ลดเงินต้น 5% ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว  
3. ลดเบี้ยปรับ 100% ส าหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ช าระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้ 

             3.1 ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกด าเนินคดี สามารถช าระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยทุกสาขา 
             3.2 ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกด าเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสง ค์จะช าระ
หนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องช าระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาล
ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี 

4. ลดเบี้ยปรับ 80% ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกด าเนินคดีที่ช าระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ 
(ไม่ค้างช าระ) 

5. ลดอัตราการคิดเบี ้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี ส าหรับผู ้กู ้ยืมเงินที ่ยังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่
สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

         นอกจากนั้น กองทุนได้ชะลอการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กู ้ยืมและผู้ค้ าประกันที่ผิดนัดช าระหนี้   
จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เว้นแต่คดีที่ใกล้ขาดอายุความ 
ชะลอการบังคับคดีกับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว เว้นแต่คดีที่ใกล้จะหมดระยะเวลา
บังคับคดี (10 ปี) รวมถึงงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันที่ได้ด าเนินการ               
ยึดทรัพย์ไว้ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้
ตามค าพิพากษาและผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ทั้งนี ้ ผู้กู ้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดเงื ่อนไขของ
มาตรการดังกล่าวได้ที่ www.studentloan.or.th หรือตรวจสอบยอดช าระได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. 
Connect หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทร. 0 -2016-4888 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๒ / 2566  วันที่   18    มกราคม  2566 

 



                                         - ๒  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โทรศัพท์ 0-2016-4888 

1) หัวข้อเรื่อง กยศ. พร้อมด าเนินการตามกฎหมายใหม่ ลูกหนี้ที่ถูกด าเนินคดีแล้วสามารถแปลงหนี้ใหม่ได้ทุกราย 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กยศ. พร้อมด าเนินการตามกฎหมายใหม่ ลูกหน้ีที่ถูกด าเนินคดีแล้วสามารถแปลงหน้ีใหม่ได้ทุกราย 

         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมความพร้อมด าเนินการตามกฎหมายใหม่ตามที่               
สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของวุฒิสภา โดยให้คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี อัตราเบี้ยปรับกรณี          
ผิดนัดช าระไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และไม่ต้องมีผู้ค้ าประกันในทุกกรณี ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ถูกด าเนินคดีแล้ว
สามารถแปลงหนี้ใหม่ได้ทุกราย 

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่วุฒิสภาได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ทั้งนี้ ตามร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไข กองทุนจะคิด
ดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี อัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี ไม่ต้องมีผู้
ค้ าประกันในทุกกรณี และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างด าเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการบังคับคดีให้สามารถ
ผ่อนผันการช าระเงินคืน ปรับโครงสร้างหนี ้ แปลงหนี ้ใหม่ หรือระงับการช าระเงินคืนตามเงื ่อนไขที่
คณะกรรมการกองทุนก าหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระต้องค านึงถึงรายได้และความสามารถในการ
ช าระเงินคืนของผู้กู้ยืม แต่ต้องไม่เกิน 15 ปีหลังจากปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมสามารถผ่อนช าระเงินคืนเป็น
งวดรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีได้ กรณีที่ผู้กู้ยืมมีหนี้ค้างช าระให้ท าการตัดช าระหนี้จากเงินต้นก่อน
ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามล าดับ รวมถึงอาจมีมาตรการจูงใจหรือลดหย่อนเงินต้นเพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัด
ช าระเงินคืนได้ ซึ่งกฎหมายใหม่ดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ถูกด าเนินคดีแล้ว จะสามารถแปลง
หนี้ใหม่ เพ่ือให้กลับมาช าระหนี้ได้ตามปกติ ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่าจะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือช่วยเหลือ
และให้โอกาสทุกคน และจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัวว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเท ศนี้จะมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคน 

           ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ท่ี กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และเครือข่ายสัมพันธ์ กยศ. โทร. 0-2016-2695 

********* 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๒ / 2566  วันที่   ๑๘    มกราคม  2566 

 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โทรศัพท์. 0-2555-0555 

1) หัวข้อเรื่อง  ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66   
เพ่ิมอีกกว่า 269 ล้านบาท  

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธ.ก.ส. โอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายไดเ้กษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66  

เพ่ิมอีกกว่า 269 ล้านบาท  

        ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ด าเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2565/66 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เริ่มทยอย
โอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประกอบไปด้วย โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) เป็นเงินกว่า 
53,300 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จ านวน 4.61 ล้านครัวเรือนและโครงการประกันรายได้เกษตรกร             
ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 1 - 10 เป็นจ านวนเงินกว่า 7,691.52 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์
จ านวน 2.67 ล้านครัวเรือน  

       โดย ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร               
ผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 ให้เกษตรกรอีกกว่า 55,645 ครัวเรือน เป็นจ านวนเงิน 269 ล้านบาท ในวันที่ 28 
ธันวาคม 2565 โดยแบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว                
ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน)  ครั้งที่ 4 เป็นเงินกว่า 196.84 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์
จ านวน 24,674 ครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 
11 และงวดที่ 1 - 10 (เพ่ิมเติม) เป็นเงินกว่า 72.47 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จ านวน 30 ,971 
ครัวเรือน 

        ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินไดท้างแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile 
Plus ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่
ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ                        
Call Center 02-555-0555 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๒ / 2566  วันที่    ๑๘   มกราคม 2566 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน โทร. 1784 

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะ ๕ จุดอับสายตาขณะขับรถ...อันตรายที่ควรระวัง 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. แนะ ๕ จุดอับสายตาขณะขับรถ...อันตรายที่ควรระวัง 

        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีขอ้แนะน า ๕ จุดอับสายตาขณะขับรถ ดังน้ี 

             1. จุดอับมุมหน้ารถ : ควรปรับเบาะนั่งให้เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ าเกินไป จะช่วยเพ่ิมทัศนวิสัยใน
การมองเห็นเส้นทาง 
             ๒. จุดอับกระจกมองข้าง : ควรปรับกระจกมองข้างในองศาที่มองเห็นด้านข้างรถเพียง 1/3             
ของกระจก จะช่วยให้มองเห็นรถที่อยู่ในจุดอับสายตา 
             3. จุดอับกระจกมองหลัง : ไม่วางสิ่งของบริเวณกระจกหลังรถ เพราะท าให้มองไม่เห็นด้านหลัง
ของรถหรือรถที่วิ่งตามหลังมา 
             ๔. จุดอับจากรถขนาดใหญ่ : ไม่ขับรถตามหลังกระชั้นชิด ควรเว้นระยะห่างจากรถขนาดใหญ่ 
ประมาณ 3 – 4 ช่วงคันรถ หรือ 10 เมตร เพื่อให้มีมุมในการมองเห็นเส้นทางกว้างขึ้น 
             ๕. จุดอับจากสภาพถนน : ควรชะลอความเร็ว ห้ามแซงในทางโค้ง ใช้เสียงแตรส่งสัญญาณเตือน     
ผูร้่วมใช้เส้นทางและปฏิบัติตามป้ายเตือนหรือสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัด 

       ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย โทร. สายด่วนนิรภัย 1484 

********* 
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