
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ชวนมาดู ๖ เมนู บนเว็บ “ครูพร้อม.com” เรียนรู้ 

ก่อนเปิดเทอม 

กระทรวงศึกษาธิการ - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. มาแล้ว! สินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน เฟส ๒ กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ไฟเขียว! ลดเงินสมทบประกันสังคม ๓ เดือน 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 21 / 2564  



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

1) หัวข้อเร่ือง พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร 
การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ควรทราบข้อมูลเบ้ืองต้น 

และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ 
- ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนฉีด หากว่ามีโรคประจำตัว 
- ภายหลังจากการฉีดก็ควรเฝ้าสังเกตอาการแพ้ อย่างน้อย ๓๐ นาที  
- หากมีอาการแพ้รุนแรง เช่น ไข้สูง ชัก ให้รีบแจ้งสายด่วน ๑๔๒๒ 
- ที่สำคัญต้องตระหนักว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วยังสามารถติดเช้ือได้อีก  
อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยการ 

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางระหว่างกัน หลีกเล่ียงสถานที่แออัด และหมั่นล้างมือ
เป็นประจำ 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1330 

1) หัวข้อเร่ือง เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 รัฐบาลจึงได้
ประกาศเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน ผ่านสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ จะเป็นไปตามมติคณะอนุกรรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ ในระดับเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหาย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาตลอดชีวิต จ่ายไม่เกิน ๔ แสนบาท  
๒. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิต จ่ายไม่เกิน ๒.๔ แสนบาท  
๓. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน ๑ แสนบาท 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการ

ข้าราชการ ฯลฯ แต่มีเงื่อนไข คือ วัคซีนที่ฉีดจะต้องเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้ฟรี ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้โดย
โรงพยาบาลเอกชนที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ได้แก่ ผู้รับวัคซีน ทายาท ผู้อุปการะ หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการ สามารถยื่น  
คำร้องได้ภายใน ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย ที่โรงพยาบาลนั้น ๆ หรือที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) หรือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ทั่วประเทศ และหากผู้ยื่นคำร้อง 
ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง ชวนมาดู 6 เมนู บนเว็บ “ครูพร้อม.com” เรียนรู้ก่อนเปิดเทอม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชวนมาดู 6 เมนู บนเว็บ “ครูพร้อม.com” เรียนรู้ก่อนเปิดเทอม 

เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ ครูพร้อม.com ที่เปิดให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าใช้งาน ซึ่งบนเว็บไซต์จะแบ่งหมวดหมู่ ให้เลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละคน 
ใน 6 เมนูหลัก ด้วยรูปแบบที่สวยงามและใช้งานง่าย ได้แก่ 

1. เมนูอยากเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน และผู้สนใจ เรียนวิชาต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดเรียน 

2. เมนูอยากรู้ รวบรวมส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ที่นอกเหนือจากวิชาการ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 

3. เมนูอยากดู เป็นรายการไลฟ์ที่น่าสนใจ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จากบุคคลที่มีช่ือเสียง 
ในหลายวงการ หลายความคิด มากประสบการณ์ 

4. เมนูอยากทำ เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พัฒนาทักษะทางอาชีพ หรือความรู้เพิ่มเติมที่สามารถ
เรียนรู้จากการลงมือทำได้ทันที 

5. เมนูอยากสอน เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา การใช้เทคโนโลยี และการจัดการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 

6. เมนูอยากแชร์ นำคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียน การสอน นวัตกรรมใหม่ มาเผยแพร่ใน
แคมเปญ “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” 

และสำหรับผู้ที่มีคลิปดี ๆ ที่เป็นความรู้และต้องการแบ่งปันเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดแคมเปญ “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ขึ้น โดยเชิญชวนครูและบุคคล
ทั่วไปไม่จำกัดอายุ สร้างสรรค์คลิปวีดิโอ ความยาว 5 - 10 นาที มีเนื้อหาสาระสำหรับนักเรียนระดับช้ันใดก็ได้  
ที่ต้องการแบ่งปันแลกเปล่ียนให้แก่เพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปปรับใช้หรือสร้างเนื้อหา 
(Content) เกี่ยวกับอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือส่ิงที่น่าสนใจอื่น ๆ จะเป็นวีดิโอเดิมที่เคยจัดทำไว้ หรือ
ถ่ายทำใหม่ก็ได้ โดยอัปโหลดลงเฟซบุ๊คพร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #ครูพร้อมอยากแชร์ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือกคลิปมานำเสนอในเว็บไซต์ครูพร้อมพร้อมให้เครดิตเจ้าของคลิปที่ทำขึ้นด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม 1506 

1) หัวข้อเร่ือง มาแล้ว! สินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มาแล้ว! สินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2 

อีกหนึ่งมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19  
ให้ยังคงสามารถจ้างงานผู้ประกันตนต่อไป โดยการเปิดให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
ประกันสังคม สามารถขอสินเช่ือเสริมสภาพคล่องได้  โดยแต่ละสถานประกอบการขอรับสินเช่ือได้สูงสุด  
๑๕ ล้านบาท แต่หากเข้าร่วมโครงการฯ ในเฟสที่ ๑ มาแล้ว และต้องการขอสินเช่ือเพิ่มจากธนาคารเดิม 
วงเงินรวมกันจะต้องไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท  

นอกจากนี้ หากสถานประกอบการใดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบ้ียจะอยู่ที่ร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี 
คงที่ ๓ ปี ส่วนสถานประกอบการที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบ้ียจะอยู่ที่
ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี คงที่ ๓ ปี  

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ  
เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ และนำไปติดต่อขอยื่นกู้กับธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการฯ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม 1506  

1) หัวข้อเร่ือง ไฟเขียว! ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไฟเขียว! ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด -19  

ในระยะนี้ รัฐบาลจึงปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นเวลา  
๓ เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. นายจ้างและผู้ประกันตน ม.๓๓ ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดิม ๕% เหลือฝ่ายละ ๒.๕% ของค่าจ้าง 
๒. ผู้ประกันตน ม.๓๙ ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดิม เดือนละ ๔๓๒ บาท เป็นเดือนละ ๒๑๖ บาท   
โดยรัฐบาลจะยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิม คือ ๒.๗๕% ของค่าจ้าง ซึ่งจากมาตรการนี้ นายจ้าง

และผู้ประกันตนกว่า ๑๒.๙ ล้านคน จะได้รับประโยชน์ในการลดภาระค่าใช้จ่าย และคิดเป็นเงินหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจกว่า ๒ หมื่นล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงเเรงงาน โทร. ๑๕๐๖ 
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