ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ๓ ช่องทางกระจายฉีดวัคซีน รับมือโควิด-19
กระทรวงการคลัง
2. กยศ. ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔
พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้
สำนักนายกรัฐมนตรี
3. เลื่อนเปิดเทอม เป็น ๑๔ มิ.ย. ๖๔
4. เผลอลบแอปฯ “เป๋าตัง” ดาวน์โหลดใหม่ได้ไม่เสียสิทธิ กระทรวงการคลัง
“เราชนะ – ม.๓๓ เรารักกัน”
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
5. เตรียมเปิด เว็บไซต์ "ครูพร้อม" ๑๗ พ.ค. นี้ เสริมเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องไม่หยุดนิง่
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สชู่ มุ ชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง 3 ช่องทางกระจายฉีดวัคซีน รับมือโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 3 ช่องทางกระจายฉีดวัคซีน รับมือโควิด-19
รัฐบาลประชาสัมพันธ์ช่องทางการกระจายฉีดวัคซีน ใน ๓ ช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้
๑) ระบบหมอพร้อม ประกอบด้วย LINE และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดให้
ผู้ สู งอายุ แ ละผู้ ป่ ว ยเรื้อ รัง ๗ กลุ่ ม โรคลงทะเบี ย นแล้ ว และจะเปิ ด ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปอายุ ต่ ำกว่ า ๖๐ ปี
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ ๓๑ พฤษภาคมนี้ ข้อดีคือ ทุกคนสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ได้เอง
๒) การลงทะเบียน ณ จุดบริการ หรือ On-site Registration ช่องทางนี้ปรับจากการเรียกว่า
วอร์คอิน (Walk in) โดยจุดบริการจะมีระบบรองรับและแจ้งประชาชนเมื่อเดินทางไปลงทะเบียนว่า มีวัคซีน
สนับสนุนเพียงพอ ณ จุดบริการในวันนั้นหรือไม่ หากพร้อมฉีดแต่วัคซีนไม่พอในวันนั้นก็สามารถลงทะเบียน
เพื่อนัดฉีดในวันอื่นได้ ซึ่งช่องทางนี้เป็นการบริการเพิ่มเติมจากลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
๓) การจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะ เน้นจัดสรรวัคซีนไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มี
ความจำเป็นพิเศษ หรือมีความสำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เช่น บุคลากรทางการแพทย์
อสม. ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ ผู้ ขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ส าธารณะ พนั ก งานรถไฟและรถไฟฟ้ า
พนักงานโรงแรม คณะทูต นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ คนพิการ ฯลฯ
สำหรับช่องทางที่ ๓ ประชาชนสามารถติดต่อนัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม. ได้โดยตรง
หรือหากเป็นกลุ่มบุคคลหรือสมาคมที่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถยื่นเรื่องต่อกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ฉีดต่อไป
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. ยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน
ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป พร้อมออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
๑) ลดอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระเหลือ ๐.๐๑% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่าง
การชำระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒) เพิ่มและขยายระยะเวลามาตรการสู้ภัยโควิด จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓) ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ยกเว้นคดีที่
จะขาดอายุความในปี ๒๕๖๔
๔) งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดี
ยึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดมาตรการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือ สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทร. 0 2016 4888
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เลื่อนเปิดเทอม เป็น 14 มิ.ย. 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เลื่อนเปิดเทอม เป็น 14 มิ.ย. 64
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาล
จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากวันที่ ๑ มิถุนายน เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงผู้ปกครอง และเพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีระยะเวลา
ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น
และเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่ งจะต้องมีการติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด
ควบคู่ กั บ การพิ จ ารณารูป แบบการเรีย นการสอนโดยยึ ด หลั ก ความปลอดภั ย สู งสุ ด เป็ น ที่ ตั้ ง ปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนทุกคนจะต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้
และเป็นไปด้วยความสมัครใจ
แต่หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
จะต้องดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตต่อไป
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เผลอลบแอปฯ “เป๋าตัง” ดาวน์โหลดใหม่ได้ไม่เสียสิทธิ “เราชนะ – ม.33 เรารักกัน”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เผลอลบแอปฯ “เป๋าตัง” ดาวน์โหลดใหม่ได้ไม่เสียสิทธิ “เราชนะ – ม.33 เรารักกัน”
สำหรั บ การรั บ เงิ น เยี ย วยา ตามมาตรการเยี ย วยาโควิ ด -19 เพื่ อ บรรเทาภาระค่ า ครองชี พ ให้
ประชาชนในระยะเร่งด่วน ที่รัฐบาลไฟเขียวให้ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการเราชนะ และ ม.๓๓ เรารักกัน
ได้ รับ เงิน วงเงิน คนละ ๒,๐๐๐ บาท แบ่ งจ่ าย ๒ งวด งวดละ ๑,๐๐๐ บาท และใช้ จ่ ายกั บ ร้านค้ าที่ ร่ว ม
โครงการได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละ
กลุ่มโดยอัตโนมัติ
กรณีมีข้อสงสัยของกลุ่มผู้รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่เคยใช้งานไปก่อนหน้านี้ และอาจลบ
หรือถอนการติดตั้ง (Uninstalling) แอปพลิเคชันออกจากสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับสิทธิ
และใช้งานวงเงินอยู่หรือไม่ ?
กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า กรณีดังกล่าวผู้รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถดาวน์โหลด
และติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่ยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ก็สามารถใช้
จ่ายวงเงินสิทธิในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เตรียมเปิด เว็บไซต์ "ครูพร้อม" 17 พ.ค. นี้ เสริมเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตรียมเปิด เว็บไซต์ "ครูพร้อม" 17 พ.ค. นี้ เสริมเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง
อีกหนึ่งแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ในวัยเรียนไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ก่อนเปิด
เทอมในวัน ที่ 1 มิถุนายน 2564 รัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบ่ งเป็ น การเรียนรู้
2 รูปแบบ คือ การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline)
ในรูปแบบ Online จะเปิดเว็บไซต์ “ครูพร้อม” ขึ้น ที่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เป็ น ต้ น ไป เพื่ อเสริมแพลตฟอร์มต่ าง ๆ ที่ ห น่ วยงานในสังกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารมี อยู่ โดยจะเป็ น คลั ง
สื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ แบ่งเป็นหัวข้อหรือหมวดหมู่ที่ให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ระหว่างที่รอเปิดภาคเรียน และ
ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบกลาง
ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ ในรูปแบบ Offline ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ
หารือร่วมกับ ศบค. แต่ละจังหวัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ยึดความปลอดภัยของนักเรียน
ครูและผู้ปกครองเป็น หลั ก และออกแบบกิจกรรมที่ ส อดคล้องกับ เหตุก ารณ์ ร่วมสมัย ที่ ส ำคั ญ คือ ทุ กคน
สามารถเลือกหัวข้อหรือกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จะไม่บังคับต้องทำรายงาน หรือจะนำไปใช้
ประกอบการวัดผลประเมินผลใดๆ
สำหรับช่วงการเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 64 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดรูปแบบการ
เรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเลือกตามความเหมาะสมของพื้นที่ ใน 5 รูปแบบ คือ
- On-Site เรียนที่โรงเรียน โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือ
การใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น
- On-Air เรียนผ่าน DLTV รับชมผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน
- On-Line เรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน และในรูปแบบผสมผสาน หรือ
อาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น
********

