ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. นายกฯ ห่วงใยประชาชน ย้ำวัคซีนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
โควิด-19 ลดอัตราการเสียชีวิตได้
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายา
รักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
สำนักนายกรัฐมนตรี
4. ครม. ขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
เกษตรแปลงใหญ่รองรับความต้องการเกษตรกร
กระทรวงการคลัง
5. กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ขยายเวลามาตรการ
ช่วยเหลือสู้ภัยโควิด
หมายเหตุ
1. ข้อมู ลดังกล่าวเป็ นข้ อมูล เพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กข้อ ตกลงความร่วมมื อ
การบู รณาการเสริมสร้างการรับ รู้สู่ชุ มชน จัง หวัดสามารถหาข้อมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความข้อ มูล ที่ ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่ อ สร้างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย 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 3 / 2565 วันที่ 19 มกราคม 2565
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง นายกฯ ห่วงใยประชาชน ย้ำวัคซีนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิด-19 ลดอัตราการเสียชีวิตได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง นายกฯ ห่วงใยประชาชน ย้ำวัคซีนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิด-19 ลดอัตราการเสียชีวิตได้
นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และติดตามการยกระดับ
ระบบสาธารณสุ ข รองรั บ การระบาดระลอกใหม่ เช่ น ระบบ Home Isolation/Community Isolation
โรงพยาบาลสนาม ยาฟาวิพิราเวียร์ เวชภัณฑ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานขีดความสามารถระบบการกักกันตัวที่บ้าน (HI) และการกักตัวในที่ชุมชน
(CI) ทั่ วประเทศ ที่ สามารถรองรับได้ ประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ คน (HI = ๔๓,๐๐๐ คน /CI = ๑๔๔,๐๐๐ คน) ซึ่ ง
กรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบให้ครอบคลุมทั้งมิติการควบคุมโรคและป้องกันโรค
ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบลงไปในรายพื้นที่ย่อยที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
เพื่อเตรียมระบบโรงพยาบาลสนาม HI/CI ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่อาจเพิ่มขึ้น สำรวจเด็กเล็ ก
ซึ่งอาจเป็นกลุ่มเปราะบางใหม่ โดยเด็กเล็กและผู้ปกครองต้องยินยอมและสมัครใจเข้ารับวัคซีน เนื่องจาก
วัคซีนยังเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการเสียชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการ
ติดเชื้อสำหรับผู้ที่มีอาการหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งมีแนวโน้มลดลงด้วย
จากสถานการณ์การระบาดโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน” ที่มีอัตราการแพร่เชื้อกระจายอย่างรวดเร็ว
ทำให้ ทุ ก คนมี ความเสี่ ยงต่ อ การติ ด เชื้อ ได้ ง่า ย ขอความร่วมมื อ ประชาชนเฝ้ า สัง เกตตนเองว่า มี อ าการใด
ที่บ่งบอกหรือน่าสงสัยในการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่
มีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ให้รีบพบแพทย์และแจ้งข้อมูล ประวัติการเดินทางด้วยข้อเท็จจริง
เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาต่อไป ยิ่งรู้ว่าตัวเองนั้นติดเชื้อได้เร็ว ทำให้สามารถหยุดการแพร่กระจายเชื้อได้ดี
ช่วยลดการเกิดผู้ติด เชื้อในวงกว้าง เชื่อว่ าหากเราร่วมมือกั นดูแลตนเองจะสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ นี้
ได้อย่างดีและปลอดภัยทุกคน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2565 วันที่ 19 มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องไปจนถึงฤดูร้อน หลายพื้นที่มักประสบปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำประชาชนให้รู้เท่าทัน
เพื่อช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันที่เกิดขึ้น ดังนี้
- ไม่ควรประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควัน เช่น การเผาตอซังข้าวหรือเผาขยะในที่โล่งแจ้ง
- ไม่ออกกำลังกายและทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้ง
- หมั่นทำความสะอาดและป้องกันฝุ่นละอองหมอกควันเข้าไปในบ้านเรือน
- ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ
- ไม่แนะนำให้รองน้ำฝนมาใช้ในการอุปโภคบริโภค
- เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกควันหนาแน่น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภั ย
โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2565 วันที่ 19 มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327
1) หัวข้อเรื่อง กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิ ตวิทยา (ระบบ OCPA)
และมีการปรับปรุงรายการยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและ
โลหิ ต วิท ยาสามารถเบิ ก จ่ายตรงได้ โดยไม่ต้ องทดรองจ่ ายเงิน ไปก่อ น โดยขณะนี้ก รมบัญ ชีก ลางได้มี การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาในระบบ OCPA จำนวน 3 รายการ และเพิ่มเติมรายการยาให้สามารถ
เบิกจ่ายตรงได้อีก 1 รายการ ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Osimertinib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะ
แพร่กระจาย ชนิด EGFR mutation
2. ปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขข้ อ บ่ ง ชี้ ใ นการเบิ ก จ่ า ยยา Erlotinib และยา Gefitinib ที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา
โรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
3. เพิ่มรายการยา Vinorelbine ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก ซึ่งการใช้ยาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังกล่าว จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการและบุคคล
ในครอบครัวป่ วยด้ วยโรคมะเร็ งและโลหิ ต วิท ยา สามารถเบิ ก จ่า ยในโครงการเบิ ก จ่ ายตรงสำหรับ ผู้ ป่วย
โรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) ได้โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2565 วันที่ 19 มกราคม 2565
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ครม. ขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่รองรับความต้องการเกษตรกร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม. ขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่รองรับความต้องการเกษตรกร
ตามที่ รัฐบาลได้ ดำเนิ น โครงการสนั บสนุ น สิ นเชื่อ เพื่ อ พั ฒ นาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน
2,000 แปลง แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ของโครงการแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เงื่อนไขเกษตรแบบแปลงใหญ่
มีขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และ/หรือมีเกษตรกรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 ราย ขึ้นอยู่กับพืชเกษตร)
แต่ยังมีเกษตรกรที่ต้องการขอสินเชื่อและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่ม
เกษตรกรจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ อย่างต่อเนื่อง และแปลงใหญ่บางแปลงมีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อมากกว่า
วงเงินที่โครงการกำหนด
คณะรัฐ มนตรี จึ งมีม ติ อนุ มั ติข ยายระยะเวลาการจ่า ยเงินกู้ โครงการสนั บสนุ น สิ นเชื่อ เพื่ อ พั ฒ นา
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยขยายระยะเวลาการจ่ ายเงิน กู้
โครงการออกไปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ภายใต้กรอบ
วงเงินโครงการเดิมที่ เหลือ อยู่ และขยายระยะเวลาดำเนิ นการโครงการออกไปสิ้น สุดวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน
2575 (จากเดิมที่สิ้นสุด 30 เมษายน 2570)
และคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จากเดิมที่ สนับสนุนสิน เชื่อให้สหกรณ์ การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แปลงละ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยปรับเป็น 1) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนกำหนด
ใช้เกณฑ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบ่งตามขนาด ประเภทธุรกิจชั้นคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร
และศักยภาพความสามารถในการชำระหนี้คืน 2) วิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่
การขยายระยะเวลาโครงการนี้ จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร อันจะเป็น
การเพิ่ มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่ ส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้ น
จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2565 วันที่ 19 มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ กยศ.
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสู้ภัยโควิด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสู้ภัยโควิด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๕ ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน
โดยขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม ๑% ต่อปี เป็น ๐.๐๑% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการ
ชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
๒. ลดเงินต้น ๕% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว
๓. ลดเบี้ยปรับ ๑๐๐% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้
๓.๑ ผู้กู้ ยื ม เงิน ที่ ยังไม่ ถู ก ดำเนิ น คดี สามารถชำระได้ ที่ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิ สลาม
แห่งประเทศไทยทุกสาขา
๓.๒ ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้
ปิดบัญ ชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนี ยมศาล
ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
๔. ลดเบี้ยปรับ ๘๐% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ
(ไม่ค้างชำระ)
๕. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ ๐.๕% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดช่องทางการชำระหนี้เพื่อรับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวได้ที่
www.studentloan.or.th โดยตรวจสอบยอดชำระได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. (Line Official Account กยศ.) หรือ โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘
*********

