
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน ๒,๐๐๐ บาท  
โรงเรียนรัฐ – เอกชน 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. มาชอ้ปกัน ! เกษตรกร Happy เฟส ๒ ส่ังออนไลน์ 
สดจากสวน ส่งฟรีถึงบ้าน 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

3. "MY HERO" ธอส. ลดดอกเบี้ยหนี้บ้านหมอ - พยาบาล 
นาน ๔ เดือน 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. เชิญชวน ปชช. กลุ่มเส่ียง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี  

ณ สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๔ 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. มีหนี้ "จ่ายไม่ไหว" ปรึกษา “หมอหนี้เพื่อประชาชน” สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2564  



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็กเลย! สิทธ์ิเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน 

มาแล้ว ! สำหรับช่องทางการตรวจสอบสิท ธ์ิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ๒,๐๐๐ บาท
ต่อนักเรียน ๑ คน ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมจ่ายได้ช่วงส้ินเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ 

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถ
ตรวจสอบสิทธ์ิได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และ
เลขประจำตัวนักเรียน  

และสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th 
หรือแอปพลิเคชัน “สช. On mobile” โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติ
หรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2564 วันที่  24  สิงหาคม  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง มาช้อปกัน ! เกษตรกร Happy เฟส 2 ส่ังออนไลน์ สดจากสวน ส่งฟรีถึงบ้าน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มาชอ้ปกัน ! เกษตรกร Happy เฟส 2 ส่ังออนไลน์ สดจากสวน ส่งฟรีถึงบ้าน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการ “เกษตรกร Happy” เฟส ๒ เชิญชวนประชาชนบริโภคผลไม้ไทย 
และสนับสนุนพี่น้องชาวสวนในการจำหน่ายผลไม้ในช่วงโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกและการ
จำหน่ายในประเทศ เช่น เงาะโรงเรียนนาสาร มังคุดนครศรี ลำไยพะเยา ฯลฯ 

โดยการดำเนินการในเฟสที่ ๑ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ช่วยให้ราคาในตลาดมังคุดปรับตัวสูงขึ้น 
และมียอดขายกว่า ๒๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจหรือต้องการอุดหนุนเกษตรกรไทย สามารถส่ังซื้อผลไม้
คุณภาพดี ส่งตรงจากสวนได้ที่ www.thailandpostmart.com พร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้านโดยไปรษณีย์ไทย 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2564 วันที่  24  สิงหาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ 

1) หัวข้อเร่ือง "MY HERO" ธอส. ลดดอกเบ้ียหนี้บ้านหมอ - พยาบาล นาน 4 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง "MY HERO" ธอส. ลดดอกเบ้ียหนี้บ้านหมอ - พยาบาล นาน 4 เดือน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ออกมาตรการลดดอกเบ้ียบ้านเหลือ ๑% ต่อปี ให้แก่บุคลากร 
ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าทั่วประเทศในโครงการ MY HERO เป็นเวลา ๔ เดือน  
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  

สำหรับผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ประกอบอาชีพ
แพทย์ บุคลาการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 หรือศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19  
โดยจะต้องมีสถานะบัญชีปกติ  

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางแอปพลิเคชันมือถือ GHB ALL 
หรือเว็บไซต์ www.ghbank.co.th เมื่อครบกำหนด ๔ เดือนแล้ว สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียเดิม โดยไม่มี
ดอกเบ้ียค้างชำระ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ  
โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐  

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2564 วันที่  24  สิงหาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1422 

1) หัวข้อเร่ือง เชิญชวน ปชช. กลุ่มเส่ียง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ถึง 31 ส.ค.64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง 7 กลุ่มเส่ียง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ถึง 31 ส.ค.64 

กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชน ๗ กลุ่มเส่ียง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี  
ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนที่ถือเป็น ๗ กลุ่มเส่ียง ได้แก่  

๑) หญิงต้ังครรภ์ อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป 
๒) เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี 
๓) ผู้มีโรคเร้ือรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเร้ือรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง 

ที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัด และเบาหวาน  
๔) ผู้มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป  
๕) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
๖) ผู้มีโรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเช้ือ HIV มีอาการ  
๗) ผู้มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

ทั้งนี้ จากการศึกษาในอเมริกาและจีน พบว่า ผู้ติดโรคโควิด-19 กว่า ๖๐% เป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย  
ซึ่งจะทำให้อาการรุนแรงและเพิ่มความเส่ียงต่อการเสียชีวิต ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการ
ลดโอกาสเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดโรคโควิด-19 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2564 วันที่  24  สิงหาคม  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง มีหนี้ "จ่ายไม่ไหว" ปรึกษา “หมอหนี้เพื่อประชาชน” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มีหนี้ "จ่ายไม่ไหว" ปรึกษา “หมอหนี้เพื่อประชาชน” 

หากท่านเกิดปัญหามีหนี้ จ่ายไม่ไหว ต้องรีบแก้ไขก่อนจะเป็นหนี้เสีย การแก้หนี้เร่ิมต้นได้ไม่ยาก ขอเพียง
ลูกหนี้มีความตั้งใจอยากจ่ายคืนหนี้ มีการวางแผนการชำระหนี้และหารายได้เพิ่ม หรือเปิดใจพูดคุยกับเจ้าหนี้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ "คนเป็นหนี้ " สามารถเรียนรู้การแก้ไขหนี้ด้วยตนเอง  
และนำไปใช้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็น หนี้รายย่อย เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเช่ือส่วนบุคคล  
หนี้ เ ช่ าซื้ อ  ห นี้ บ้ าน  และห นี้ ธุ รกิ จ  ผ่ าน โค รงก าร “ห มอห นี้ เพื่ อป ระช าชน ”  ท า ง เว็บ ไซ ต์  
www.bot.or.th/app/doctordebt โดยประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับ คือ การตรวจสุขภาพหนี้ เพื่อให้หมอหนี้
คัดกรองข้อมูลที่เหมาะสม พร้อมเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้รับจากการแนะนำไปปฏิบัติ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2564 วันที่  24  สิงหาคม  2564 



- 2 - 
 


