


 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. แรงงาน ๓ สัญชาติ เฮ! ศบค. เคาะ นำเข้าแรงงาน  
ตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ปภ. แนะประชาชนควรรู้ เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน 

อากาศหนาว และปริมาณฝน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. ครม. เคาะ “มาตรการสินเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ” 

ช่วยเหลือกลุ่มช่าง ค้าขายออนไลน์ ขับรถสาธารณะ 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

4. ออมสิน ปล่อยสินเชื่อช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo กระทรวงการคลัง - 

5. พาณิชย์ เตรียมเปิดแผงหมูเนื้อแดงราคาถูก ๖๐๐ จุด 
ทั่วประเทศ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน 

กระทรวงพาณิชย์ - 

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 47 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 

1) หัวข้อเร่ือง แรงงาน ๓ สัญชาติ เฮ! ศบค. เคาะ นำเข้าแรงงาน ตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แรงงาน ๓ สัญชาติ เฮ! ศบค. เคาะ นำเข้าแรงงาน ตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

กระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อมการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นายจ้าง และสถานประกอบการมีแรงงานท่ีเพียงพอ 
ในการขับเคล่ือนกิจการตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง สามารถควบ คุม ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานท่ีถูกกฎหมาย 
เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยท้ังด้านเศรษฐกิจสาธารณสุข ความมั่นคง และระบบการจ้างงานของประเทศ  

กระทรวงแรงงานคาดว่าหลังวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจ้างจะสามารถยื่นความต้องการจ้างแรงงาน 
ท่ีกรมการจัดหางานในพื้นท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยู่ได้ โดยแรงงานต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศไทยต้องเข้ารับ
การกักตัวและตรวจหาเช้ือโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับแรงงานต่างด้าว 
ท่ีได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้วต้องกักตัว ๗ วัน แต่หากได้รับวัคซีน ๑ เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน จะต้องกักตัว ๑๔ วัน 
ระหว่างกักตัวจะมีการตรวจหาเช้ือโควิด ด้วยวิธี RT–PCR จำนวน ๒ ครั้ง โดยให้นายจ้าง/สถานประกอบการ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วยค่าสถานท่ีกักกัน วันละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท และค่าตรวจหาเช้ือโควิด-19 
จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๒,๖๐๐ บาท  

กรณีคนต่างด้าวติดเช้ือโควิด-19 นายจ้างหรือบริษัทประกันภัยจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่ารักษา  
ซึ่งวันสุดท้ายของการกักตัว แรงงานต่างด้าวท่ียังรับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้จัดหาให้ ในส่วนของเข็มท่ี ๒ กระทรวงแรงงานจะประสานสาธารณสุขจังหวัดปลายทางเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีน

ให้แก่แรงงานต่างด้าวตามกำหนด โดยนายจ้างจ่ายแค่ค่าบริการทางการแพทย์เท่านั้น 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 

โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2564 วันที่  1  ธันวาคม  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะประชาชนควรรู้ เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะประชาชนควรรู้ เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝน 

ปัจจุบันภัยธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การเรียนรู้เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว 
และปริมาณฝน จะทำให้สามารถคาดการณ์สภาพความเส่ียงภัยและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย  
ล่วงหน้าได้ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชนเกี่ยวกับเกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝน เพื่อให้
ประชาชนรับทราบเกณฑ์ในการวัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์ภัยที่อาจเกิดข้ึน ดังนี้ 

• เกณฑ์อากาศร้อน 
- อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 35.0 – 39.9 °C  
- อากาศร้อนจัด จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 40.0 °C ขึ้นไป 

• เกณฑ์อากาศหนาว 
- อากาศเย็น จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 18.0 – 22.9 °C  
- อากาศค่อนข้างหนาว จะมอีุณหภูมิต้ังแต่ 16.0 – 17.9 °C  
- อากาศหนาว จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 8.0 – 15.9 °C  
- อากาศหนาวจัด จะมีอุณหภูมิต้ังแต่ 7.9 °C ลงไป 

• เกณฑ์ปริมาณฝน 
- ฝนเล็กน้อย จะมีฝนปริมาณตั้งแต่ 0.1 – 10.0 มิลลิเมตร  
- ฝนปานกลาง จะมีฝนปริมาณ 10.1 – 35.0 มิลลิเมตร  
- ฝนหนัก จะมฝีนปริมาณตั้งแต่ 35.1  – 90.0 มิลลิเมตร  
- ฝนหนักมาก จะมีฝนปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย ขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลสาธารณภัย
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2564 วันที่  1  ธันวาคม  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. เคาะ “มาตรการสินเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ” ช่วยเหลือกลุ่มช่าง ค้าขายออนไลน ์ขับรถสาธารณะ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. เคาะ “มาตรการสินเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ” ช่วยเหลือกลุ่มช่าง ค้าขายออนไลน์ ขับรถสาธารณะ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการสินเช่ือสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงินรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเช่ือเพื่อเป็นเงินทุนเร่ิมต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่อง  
ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้ ลดการพึ่งพาสินเช่ือนอกระบบที่มีอัตราดอกเบ้ียสูง บรรเทา  
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  

๑) ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท 
ผู้ประกอบการเสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์  

๒) ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์  
๓) ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก  
โดยให้วงเงินสินเช่ือ รายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๓.๙๙ ต่อปี ระยะเวลา

ผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน ๕ ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย ๖ งวดแรก) และกำหนดระยะเวลาขอยื่นสินเช่ือ
ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

********* 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2564 วันที่  1  ธันวาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง หน่วยบริหารส่ือเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร.1115 

1) หัวข้อเร่ือง ออมสิน ปล่อยสินเช่ือช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสิน ปล่อยสินเช่ือช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo 

นับตั้งแต่ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้น  
ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน 
จากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายธนาคารออมสินจัดทำมาตรการสินเช่ือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ธนาคารออมสินตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถเข้าถึง 
แหล่งเงินโดยเร็ว จึงได้เร่งรัดพัฒนาแอปพลิเคชัน “มายโม่ (MyMo)” ให้สามารถพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 
บนสมาร์ทโฟน หรือ Digital Lending เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า สามารถยื่นกู้และรับโอนเงินกู้  
เข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อสาขา ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด-19 ซึ่งหลังจาก
ธนาคารเร่ิมปล่อยสินเช่ือผ่าน MyMo เป็นคร้ังแรกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ด้วยระยะเวลาเพียง ๑๐ เดือน 
ธนาคารได้อนุมัติสินเช่ือช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยแล้ว จำนวนกว่า ๑.๕ ล้านราย ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ 
สินเช่ือเสริมพลังฐานราก สินเช่ือสู้ภัย COVID-19 สินเช่ือฉุกเฉินสำหรับผู้มีรายได้อิสระ และสินเช่ืออิ่มใจ 
วงเงินสินเช่ือรวมกว่า ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด 

ทั้งนี้ มาตรการสินเช่ือสู้ภัย COVID-19 วงเงินให้กู้สูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือรายย่อย และ
สินเช่ืออิ่มใจ วงเงินให้กู้สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ธนาคารออมสิน
ยังคงเปิดให้ยื่นขอกู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมาตรการสินเช่ือ 
ทั้ง ๒ โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19  
จึงเป็นสินเช่ือที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน เช่น ไม่ต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือปลอดชำระเงินงวด 
(ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโครงการ) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact 
Center โทร. ๑๑๑๕ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2564 วันที่  1  ธันวาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงพาณิชย์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1203 

1) หัวข้อเร่ือง พาณิชย์ เตรียมเปิดแผงหมูเนื้อแดงราคาถูก ๖๐๐ จุดท่ัวประเทศ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง พาณิชย์ เตรียมเปิดแผงหมูเนื้อแดงราคาถูก 600 จุดทั่วประเทศ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน 

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดจุดขายหมูราคาถูก โดยกำหนดราคาขายหมูเนื้อแดง ราคาไม่เกิน  
130 บาท/กิโลกรัม ในทุกจังหวัด รวม 600 จุดทั่วประเทศ และ “โครงการอาหารจานด่วน” ให้ร้านค้าทั่วไป
ขายในราคาจานละ 30 - 35 บาท ร้านในห้างไม่เกิน 35 - 40 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ 
และถือเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน โดยไม่กระทบกับพ่อค้าแม่ค้าในท้องตลาด 

สำหรับ “โครงการ Mobile พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน” ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดี 
ประชาชนพอใจและอยากให้จัดต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากมีรถเพียง 50 คัน จึงจำกัดอยู่แค่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับในส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดของ 
แต่ละจังหวัดพิจารณาว่าจะจัดโครงการหรือไม่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2564 วันที่  1  ธันวาคม  2564 





 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เตือนโควิดสายพันธุ์ล่าสุด โอไมครอน (Omicron) กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ? กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า  

๗.๖ หมื่นล้าน ๙ - ๑๔ ธ.ค. นี้ 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

4. ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน  
ผ่อนดี ๔๘ เดือน รับเงิน ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ผู้ประกันตน ม.๓๓ และ ๓๙ อย่าลืมใช้สิทธิทำฟัน 
ก่อนส้ินปีนี ้

กระทรวงแรงงาน - 

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 48 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร.1422 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนโควิดสายพันธุ์ล่าสุด โอไมครอน (Omicron) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนโควิดสายพันธ์ุล่าสุด โอไมครอน (Omicron) 

องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเช้ือโควิดสายพันธ์ุ “โอไมครอน” (Omicron B.1.1.529) 
ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเส่ียง ควรงดเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว  
เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสเช้ือโควิดสายพันธ์ุ “โอไมครอน” 

ความรุนแรงของสายพันธ์ุ “โอไมครอน”ในเบ้ืองต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย  
ส่วนใหญ่ ๒-๓ วันอาการจะดีขึ้น ไม่ไอ ไม่สูญเสียการรับกล่ิน/รส อาการไม่รุนแรง โดยคาดว่าจะมีการ 
แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น แทนที่สายพันธ์ุเดลตา (Delta) ในทวีปแอฟริกาใต้ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 

สำหรับวิธีป้องกันเบ้ืองต้น ประชาชนต้องสวมหน้ากากเมื่อพูดคุยกัน หมั่นล้างมือ และหลีกเล่ียง  
การอยู่ในพื้นที่แออัด 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2564 วันที่  8  ธันวาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ PWA Contact Center โทร.1662 

1) หัวข้อเร่ือง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ? 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอแนะนำประชาชนผู้ใช้บริการ หากบิลค่าน้ำชำรุดหรือสูญหาย 
ท่านสามารถตรวจสอบและขอรับบาร์โค้ด เพื่อนำไปชำระเงินได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 กดเพิ่มเพื่อนทาง PWA Line Official หรือค้นหา @PWAThailand 
ข้ันตอนที่ 2 ลงทะเบียน/กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ 
ข้ันตอนที่ 3 คลิกเมนู “ตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำ” 
ข้ันตอนที่ 4 คลิกเมนู “ชำระเงิน/ขอบาร์โค้ด” และกดขอบาร์โค้ดของค่าน้ำประปาในแต่ละเดือน 

ทั้งนี้ ท่านสามารถบันทึกภาพบาร์โค้ดหรือ QR Code และนำไปชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระได้ทันที 
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน PWA Contact Center โทร.1662 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2564 วันที่  8  ธันวาคม  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า 7.6 หมืน่ล้าน 9 - 14 ธ.ค. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า 7.6 หมื่นล้าน 9 - 14 ธ.ค. นี้ 

ความคืบหน้าการดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังจากที่ 
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม จำนวน 
76,080.95 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธ์ิ และจะ
ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในช่วงวันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2564    

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงที่ราคาพืชผลตกต่ำให้มีรายได้ที่เหมาะสม สามารถเล้ียงชีพ
ตนเองและครอบครัวได้ และรัฐบาลคาดว่าหลังจากนี้ราคาข้าวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อ
เกษตรกรที่จะขายข้าวได้ในราคาสูงข้ึน และลดภาระงบประมาณของรัฐในอนาคตอีกด้วย 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2564 วันที่  8  ธันวาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร 
ช่องทางการติดต่อ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเช่ือบ้าน ผ่อนดี 48 เดือน รับเงิน 500 - 1,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเช่ือบ้าน ผ่อนดี 48 เดือน รับเงิน 500 - 1,000 บาท 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าสินเช่ือบ้านที่มีวินัยการผ่อนชำระ
เงินงวดสินเช่ือบ้านสม่ำเสมอย้อนหลัง 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2564) โดยแบ่งลูกค้าเป็น  
2 กลุ่ม ประกอบด้วย  

กลุ่มที ่1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข เช่น วงเงินกู้
ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ และชำระเงินงวดผ่าน 
แอปพลิเคชัน GHB ALL ในงวดชำระเดือนพฤศจิกายน – งวดชำระเดือนธันวาคม 2564  

และ กลุ่มที ่2 ได้รับเงิน 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับสิทธ์ิในกลุ่มที่ 1 และมีสถานะบัญชีปกติ 
ชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ในงวดชำระเดือนธันวาคม 2564 หรืองวดชำระเดือนมกราคม 2565 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่ธนาคารกำหนด จะได้รับโอนเงินของขวัญปีใหม่ 
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชัน GHB ALL โดยสามารถดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชัน  GHB ALL ได้ทั้ งระบบ iOS, Android และ Huawei สมัครใช้งานได้ที่  ธอส.ทั่วประเทศ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
(Call Center) โทร.0 2645 9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 อย่าลืมใช้สิทธิทำฟันก่อนส้ินปีนี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 อย่าลืมไปใช้สิทธิทำฟันก่อนส้ินปีนี้ 

แจ้งสิทธิสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 อย่าลืมใช้สิทธิทำฟันก่อน ส้ินปีนี้   
โดยสามารถทำฟันแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ณ สถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการ
ผู้ประกันตนกรณีทำฟัน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ใช้สิทธิได้สูงสุด 900 บาท/ปี 
2. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1-5 ซี่ ใช้สิทธิได้สูงสุด 1,300 บาท และหากเกิน 5 ซี่ 

ใช้สิทธิได้สูงสุด 1,500 บาท 
3. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก ใช้สิทธิได้สูงสุด 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม) 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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