
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. แนะนำโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด-19 
ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. คุมเข้ม! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา กระทรวงพาณิชย์ - 

3. กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบี้ยปรบั 
๑๐๐% 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเส่ียงไฟป่าและหมอกควัน กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. 5 ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า กระทรวงแรงงาน 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 1 / 2564  



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง แนะนำโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แนะนำโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที 
ที่ประชุม ศบค. รณรงค์ให้ทุกคนโหลดใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยติดตาม

และสอบสวนโรคให้ครอบคลุมทั่วถึงและแม่นยำมากขึ้น ช่วยให้เจ้าหน้าที่  แพทย์ ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น  
โดยระบบจะบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth เพื่อช่วยแจ้งเตือน
ประชาชนเมื่ออยู่ในบริเวณหรือใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ให้สามารถเฝ้าระวัง และเข้าพบกับ
เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้ทันท่วงที  

โดยการใช้งานง่ายเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วเช็คสถานะทุกวัน หากคิวอาร์โค้ดแสดงสี
เตือนว่าเส่ียงสูง จะตรวจเช็คเทียบเคียงได้ทันทีว่าใครอยู่จุดไหนบ้าง และแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ตัวและกักตัว 
หรือรีบไปพบแพทย์ ทำให้ง่ายต่อการเข้าคุมพื้นที่ติดตามไว รวดเร็ว มากกว่านั้นยังประเมินความเส่ียงของผู้ใช้
ตลอดเวลาหากมีความเส่ียงเพิ่ม และยังสามารถติดตามผู้มีความเส่ียงติดเช้ือหากไปยังสถานที่เส่ียง หรือ  
ในกรณีใช้บริการการขนส่งสาธารณะ หรือพื้นที่สาธารณะ แต่ไม่ได้เช็คอิน-เช็คเอ้าท์  

การโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ทำได้ง่าย สะดวก ทั้งระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และ IOS 
เพียงแค่ค้นหาคำว่า “หมอชนะ” โหลดแล้วใส่ข้อมูลส่วนตัวเบ้ืองต้นเท่านั้น ก็สามารถใช้งานได้ทันที 

******** 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2564 วันที่  4  มกราคม  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงพาณิชย์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1569 

1) หัวข้อเร่ือง คุมเข้ม! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คุมเข้ม! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามยัเกินราคา 

กระทรวงพาณิชย์เอาจริง! ล่าสุด ได้หารือร่วมกับแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก ลาซาด้า  
ช้อปป้ี และตำรวจ เพื่อควบคุมการขายหน้ากากอนามัยอย่างจริงจัง เนื่องจาก ตามประกาศการกำหนดราคา
หน้ากากอนามัยผู้ขายจะต้องขายหน้ากากอนามัย ราคาไม่เกิน 2.50 บ./ชิ้น หากเป็นหน้ากากนำเข้าจะบวก
ราคาได้ไม่เกิน 60% และผู้ที่ขายเกินราคาที่กำหนด ถือว่ากระทำผิด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542 

ทั้งนี้ หากร้านค้าใดขายเกินราคา จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หากไม่ปิด
ป้ายแสดงราคาขาย โทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือหากโพสต์ข้อมูลเท็จ มีเจตนาทุจริตจะมีความผิดตาม 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ โทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอความร่วมมือประชาชนหากพบการขายหน้ากากอนามัยเกินราคา สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 
1569 ตลอด 24 ชม. 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2564 วันที่  4  มกราคม  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานส่ือสารองค์กร ฝ่ายส่ือสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบ้ียปรับ ๑๐๐% 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบ้ียปรับ ๑๐๐% 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดดังนี้  

๑. ลดเบี้ยปรับ ๑๐๐% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายท่ียังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระ
ได้ท่ีธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ส่วนผู้กู้ยืมเงินท่ีถูกดำเนินคดี ต้องลงทะเบียน
ขอรับสิทธิและนัดหมายวันท่ีประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ท่ี www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระ 
ค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จส้ินก่อนปิดบัญชี  

๒. ลดเบ้ียปรับ ๘๐% สำหรับผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกดำเนินคดีท่ีชำระหนี้ค้างท้ังหมดให้มีสถานะปกติ  
๓. ลดเงินต้น ๕% สำหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว  
๔. ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ ๐.๕% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้

ได้ตามกำหนด 
ท้ังนี้  ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดช่องทางการชำระหนี้ เพื่อรับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวได้ท่ี 

www.studentloan.or.th โดยตรวจสอบยอดชำระได้ท่ีแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 
Line Official Account กยศ. หรือโทร. ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘ 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2564 วันที่  4  มกราคม  2564 



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง  ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเส่ียงไฟป่าและหมอกควัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเส่ียงไฟป่าและหมอกควัน 
ในช่วงฤดูหนาว หลายพื้นที่ของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อ 

การดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ รวมถึงทัศนวิสัยในการสัญจรทั้งทางบกและอากาศ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงการเกิดไฟป่าและ
หมอกควัน ดังนี้ 

1. การป้องกันไฟป่า โดยการงดเผา อาทิ เศษขยะ เศษวัชพืช เศษวัสดุทางการเกษตร แนะนำให้ใช้
การฝังกลบ ไม่ควรจุดไฟเมื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์ ไม่ทิ้งก้นบุหร่ีลงบริเวณพื้นที่ป่า หรือสามารถทำแนวคันดิน
หรือขุดร่องดินเพื่อป้องกันไฟลุกลาม 

2. การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเม่ืออยู่ในพื้นที่มีหมอกควัน ควรหลีกเล่ียงกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มปริมาณ
หมอกควันในอากาศ เช่น จุดธูปเทียน เผาขยะ สูบบุหร่ี และควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ใช้ผ้าชุบน้ำ 
อุดตามช่องประตู หน้าต่าง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง อีกทั้งควรสวมหน้ากากอนามัย หรือสวมแว่นตา เพื่อลด
การสูดดมฝุ่นละออง และป้องกันการระคายเคืองดวงตา  

ในกรณีที่ท่านต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควัน ควรขับรถช้า ๆ เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า 
เปิดไฟตัดหมอก ไม่แซงหรือเปล่ียนเลนกะทันหัน  

ทั้งนี้ ควรดูแลกลุ่มเส่ียงอย่างใกล้ชิด เช่น เด็กเล็กและคนชรา และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากพบความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที ในกรณีที่พบเห็นไฟป่าหรือ  
แจ้งเหตุสาธารณภัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน โทร. 1784 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2564 วันที่  4  มกราคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงแรงงาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง 5 ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง 5 ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า 
รัฐบาลมอบขวัญปีใหม่จากใจ ด้านแรงงาน มอบให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม เพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดียิ่งขึ้น จำนวน 5 มาตรการ ดังนี้ 
1. ลดอัตราเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตน ตาม มาตรา 33 จากเดิม 5% เหลือ 3%  

เร่ิม 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 
2. เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จากเดิม 600 เป็น 800 บาท/เดือน/คน (ไม่เกิน 3 คน) และเพิ่มเงิน 

ค่าคลอดบุตร จากเดิม 13,000 บาท เป็น 15,000 บาท เพิ่มค่าฝากครรภ์ จากเดิม 3 คร้ัง 1,000 บาท 
เป็น 5 คร้ัง 1,500 บาท เร่ิม 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

3. ลดดอกเบ้ียเงินกู้ยืมแก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน โดยผู้กู้จะปลอดดอกเบ้ีย ตั้งแตง่วดที่ 1 – 12   
และในงวดที่ 13 ขึ้นไป คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี ให้แก่ผู้กู้รายบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท และ 
รายกลุ่มไม่เกิน 300,000 บาท เร่ิม 1 ตุลาคม 2563  -  31 สิงหาคม 2564 

4. ฟรี! ค่าบริการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 
10,000 คน ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 

5. ฟรี! ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านระบบ Online (Application Zoom Meeting)  
เมื่อฝึกอบรมจบแล้วมีวุฒิบัตรให้ เร่ิมฝึกเดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 
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