
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ครม. เยียวยาผู้ประกันตน ม.๓๙ และ ม.๔๐ ในพื้นที่ 
๒๙ จังหวัดสีแดงเข้ม 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. กรมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยนั ฟ้าทะลายโจร ป้องกันป่วย
โควิดรุนแรงได้ 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุ
ผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน ๑๓๐๐ 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ชองมนุษย์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ ประชาชนตรวจด้วยตนเอง 
ภายใน ส.ค. นี้ 

กระทรวงสาธารณสุข - 

5. บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 กลุ่มสีเขียว 

กระทรวงคมนาคม - 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. มท. ร่วมมือ อปท. ขับเคล่ือน “จังหวัดสะอาด” ลดขยะ 

สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
7. กระทรวงยุติธรรม เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน  

ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม ๒๔ สิงหาคมนี้ 

กระทรวงยุติธรรม 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 32 / 2564  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง ครม. เยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในพื้นท่ี 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. เยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด 
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือ  
ค่าครองชีพคนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งส้ิน ๖,๖๙๔,๒๐๑ คน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ที่มีสัญชาติไทย 
สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐  ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) 
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด) หรือ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
(พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๖ จังหวัด) กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ 
ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีการ
จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชี
พร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน 

ครม. ยังให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมาย  
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งขอให้โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐  
ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน ๑๐ จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ก่อนพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ เพิ่มเติม 
ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ
ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัดต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

นอกจากนี้ได้ให้กระทรวงแรงงานจัดทำข้อเสนอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัดเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ เดือน ซึ่งจะ
ช่วยให้การให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2564 วันที่  18  สิงหาคม  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3024 

1) หัวข้อเร่ือง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผ่ืนขึ้น ไม่มีโรคร่วม) 
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  COVID-19  
ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเส้นทางแรกที่ให้บริการ คือ รับผู้ป่วยติดเช้ือจากโรงพยาบาลศิริราช  
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัม ส่วนเส้นทางอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็น 
ผู้ประสานงานและแจ้ง บขส. ให้นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยก่อนส่งไปรักษาตัวในภูมิลำเนาต่อไป 

บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร รวมถึง
พนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข ดังนี้ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และห้องโดยสาร ปรับระบบ ปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ  
ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง และให้พนักงานเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่  สพฉ. ก่อน
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บขส. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยจาก
กรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2564 วันที่  18  สิงหาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2591 7007 

1) หัวข้อเร่ือง กรมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ป้องกันป่วยโควิดรุนแรงได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กรมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ป้องกันป่วยโควิดรุนแรงได้ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยงานวิจัยฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 ที่อยู่ระหว่าง
เสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ไม่ได้ถูกปฏิเสธ เพียงแต่นักวิจัยไทยขอนำกลับมาแก้ไขเร่ืองค่าสถิติ 
ที่คำนวณได้ให้ชัดเจน เพื่อความสมบูรณ์ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ 

สำหรับผลการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร 29 ราย ไม่พบอาการปอดอักเสบทั้งหมด แม้จะยังมีเช้ือไวรัสอยู่บ้าง
เพียง ๑๐ ราย แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มได้ผลดี ลดความรุนแรงของโรคไม่ให้ถึงขั้นมีปอดอักเสบ และไม่พบ
ผลกระทบเร่ืองตับ ไต และระบบเลือด จึงถือว่ามีความปลอดภัย 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2564 วันที่  18  สิงหาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1300 

1) หัวข้อเร่ือง ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน 1300 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน 1300 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และยูนิเซฟ ร่วมกัน
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด -19 โดยเป็นการผนึกกำลังพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครครูทั้ งในและนอกระบบ 
อาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน 

ทำหน้าที่ในการบูรณาการข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็กป่วย  
เด็กกลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงการดูแลรักษา เด็กกำพร้า พ่อแม่เสียชีวิตจากโควิด เด็กที่ได้รับความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจ ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแนวโน้มหลุดออกนอกระบบการศึกษา เพื่อปกป้อง และไม่ให้เด็ก ๆ 
ต้องโดดเด่ียว ได้รับการช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ในทุกมิติปัญหา  

โดยสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 หรือที่แอปพลิเคชัน “คุ้มครองเด็ก” หรือที่
บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง ๗๗ จังหวัด และสายด่วน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2564 วันที่  18  สิงหาคม  2564 



- 2 - 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน องค์การเภสัชกรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง องค์การเภสัชกรรม 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2203 8000 

1) หัวข้อเร่ือง เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ ประชาชนตรวจด้วยตนเอง ภายใน ส.ค. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ ประชาชนตรวจด้วยตนเอง ภายใน ส.ค. นี้ 
องค์การเภสัชกรรม เร่งจัดหาชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK) จำนวน ๘.๕ ล้านชุด แจกให้

ประชาชนกลุ่มเส่ียงสามารถตรวจหาเช้ือโควิด-19 ได้ด้วยตัวเอง โดยคาดว่าจะเร่ิมกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้
ภายในเดือน ส.ค. นี้ 

สำหรับแนวทางการกระจายชุดตรวจ ATK นั้น จะสำรองคงคลังเพื่อจัดสรรตามสถานการณ์ จำนวน 
๑.๕ ล้านชุด ส่วนที่ เหลือจัดสรรตามความรุนแรงของการระบาดในแต่ละพื้นที่  ขั้นต่ำ ๔๐,๐๐๐ ชุด  
หากจังหวัดไหนไม่พอจะนำส่วนที่สำรองไว้มาจัดสรรเพิ่มเติมตามความเร่งด่วน  

ขณะเดียวกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะประสานร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ประเภท ๑ และคลินิกทั่วประเทศ เป็นหน่วยกระจายชุดตรวจ ATK เพื่อความรวดเร็วและทั่วถึง กรณีตรวจ
แล้วพบว่าติดเช้ือ และสามารถเข้ารับการรักษาในระบบ Home isolation หรือรักษาตัวที่บ้าน ร้านขายยา
สามารถดูแลให้คำปรึกษา และติดตามอาการ ซึ่งจะช่วยผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากสามารถดูแล
ตัวเองได ้

******** 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3024 

1) หัวข้อเร่ือง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว 

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผ่ืนขึ้น ไม่มีโรคร่วม) 
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  COVID-19  
ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยเส้นทางแรกที่ให้บริการ คือ รับผู้ป่วยติดเช้ือจากโรงพยาบาลศิริราช  
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัม ส่วนเส้นทางอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็น 
ผู้ประสานงานและแจ้ง บขส. ให้นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยก่อนส่งไปรักษาตัวในภูมิลำเนาต่อไป 

บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร รวมถึง
พนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข ดังนี้ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และห้องโดยสาร ปรับระบบ ปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ  
ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง และให้พนักงานเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่  สพฉ. ก่อน
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บขส. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยจาก
กรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย 

******** 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2222 1871 

1) หัวข้อเร่ือง มท. ร่วมมือ อปท. ขับเคล่ือน “จังหวัดสะอาด” ลดขยะ สร้างสุขภาวะท่ีดีของชุมชน เพื่อความสุขท่ียั่งยืน 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มท. ร่วมมือ อปท. ขับเคล่ือน “จังหวัดสะอาด” ลดขยะ สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน 

กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่ได้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการจัดการของหน่วยงานอื่นๆ ยังขาดประสิทธิภาพ  
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในนาม “จังหวัดสะอาด” จึงเกิดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นที่สร้างความรู้ต่อทุกภาคส่วน 

สำหรับการบริหารจัดการขยะทั้งวงจรโดยแบ่งขั้นตอนใน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดขยะ  
ซึ่งต้องเร่ิมจากต้นทาง คือ ประชาชน รวมถึงภาคเอกชน ห้างร้าน สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ 
จะต้องมีการลดขยะ และการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ กลางทาง คือ การเก็บขนขยะไปยัง
สถานที่กำจัด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำหนดเวลานัดการเก็บแต่ละประเภทขยะตามความ
เหมาะสมของปริมาณและพื้นที่ เพื่อให้คุ้มค่าและไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และควบคุมดูแลให้รถเก็บขยะ  
มีสภาพพร้อมใช้งาน และสุดท้าย ปลายทาง จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามขนาดพื้นที่ Size S, M, L เพื่อรวบรวมขยะให้สามารถกำหนดเทคโนโลยี
ในการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ และศักยภาพของพื้นที่ 

สำหรับการลดขยะที่ต้นทางนั้น ได้นำหลัก 3 R:  Reduce Reuse และ Recycle มาปรับใช้เป็น
แนวทางหลัก ดังนี้ 

1. Reduce (ใช้น้อย) คือ การลดระดับการใช้ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การเลือกซื้อ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หลีกเล่ียงการใช้วัสดุส้ินเปลือง การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น 

2. Reuse (ใช้ซ้ำ) คือ การนำส่ิงของที่ใช้แล้วและยังสามารถใช้งานได้มาใช้ประโยชน์อีก เช่น การใช้
กระดาษทั้งสองหน้า การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตใหม่ได้ การเลือกซื้อส้ินค้าหรือใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เป็นต้น 

3. Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) คือ การนำวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูป
โดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  

และใช้หลักการ “ประชารัฐ” เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/  
ภาคประชาชน หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่ างคุ้มค่า ก็จะสามารถลดโอกาส
การทำลายส่ิงแวดล้อม และเป็นการสร้างบรรทัดฐาน ชุมชนใหม่ให้สะอาด ปลอดภัย และมั่นค่ังสืบไป 

******** 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงยุติธรรม เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 สิงหาคมนี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงยุติธรรม เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 สิงหาคมนี้ 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๔ มีการแก้ไขถอดพืชกระท่อมออกจากยา
เสพติด ประเภท ๕ คือ พืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไป พระราชบัญญัติฉบับนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และจะมีผลเร่ิมใช้บังคับในวันที่  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงขอช้ีแจงว่า นับต้ังแต่วันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ่ีน้องประชาชนสามารถที่จะปลูก บริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จะนำมาเคี้ยว 
นำมาต้มน้ำดื่มโดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใด หรือจะซื้อจะขายใบกระท่อม ภายในประเทศก็สามารถทำได้ 
โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป 

ส่วนที่มีร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ซึ่งได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้ังแต่วันที่  
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้ หลักการก็ยังให้มี 
การปลูก ซื้อขาย บริโภคพืชกระท่อมภายในประเทศได้โดยเสรี ยกเว้นการนำไปใช้ในทางที่ผิดของเด็กและ
เยาวชน เช่น เอาไปผสมยาเสพติด ที่ เรียกกันว่า ๔×๑๐๐ เป็นต้น และการซื้อขายนำเข้าส่งออก
ต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมต้องขออนุญาตก่อน เพื่อไม่ให้สินค้าราคาตกและล้นตลาดจนเกินไป 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2564 วันที่    สิงหาคม  2564 
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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 
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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 
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