
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ครม. เคาะ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” 
กระตุ้นการจ้างงาน รวม 60,000 ราย 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. กยศ. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม  

4 ลักษณะ เริ่มปี 64 
กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส 2 ถึง 31 มกราคม 
2564 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกที่ เริ่มนำร่อง  
กทม. – ปริมณฑล 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที ่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 40 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. เคาะ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” กระตุ้นการจ้างงาน รวม 60,000 ราย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ครม. เคาะ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” กระตุ้นการจ้างงาน รวม 60,000 ราย 
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 

1 มหาวิทยาลัย) แบ่งออกเป็นค่าจ้างงาน 60,000 อัตรา ในพื้นที่ 3,000 ตำบล (800,000 บาท/ตำบล) 
เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ทั้งนี ้ ผู ้ที ่ได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยา  
จากมาตรการของภาครัฐที่ผ่านมาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ได้รับจ้างงานภายใต้
แผนงาน/โครงการที่มีจุดเน้นเกี่ยวกับการจ้างงานในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว 
โดยจะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

1. การจ้างงานตำบลละ 20 คน (นักศึกษา/บัณฑิตจบใหม่/ประชาชนทั่วไป) เพื่อดำเนินกิจกรรม 
อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวังประสานงานและติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ฯลฯ 

2. การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการ  
ในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่ให้แก่ชุมชน 3,000 ตำบล ได้แก่ การพัฒนา
สัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและพัฒนา Creative Economy การนำองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม /Circular Economy เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

3. สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินการของ National System  Integrator และ 
Regional System Integrator และการดำเนินการของ System Integrator เพื่อบูรณาการโครงการ
และข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินการ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ 1) ประชาชนทั่วไป ที่ว่างงาน ในอัตรา 9,000 บาท/เดือน  
2) บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน 
ในอัตรา 15,000 บาท/เดือน และ 3) นักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่ตรง
ต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ในอัตรา 5,000 บาท/เดือน เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเป้าหมาย เกิด
การจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่  และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 40 / 2563 วันที่  14  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ Call center 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม 4 ลักษณะ เริ่มปี 64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม 4 ลักษณะ เร่ิมปี 64 

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมให้กู ้ยืมครบ 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 
2564 ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หลัก สาขาวิชาขาดแคลน และให้กู้ยืมในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท สำหรับผู้กู้ที่เรียนดี ให้
นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ดังนี้  

ลักษณะที ่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 
360,000 บาท ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ ในระดับมัธยม
ปลาย ปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอด
หนี้ 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา อัตราดอกเบ้ีย 1% ต่อปี 

ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็น
พิเศษ ให้เงินกู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ระดับปวช. ปวท./ปวส. และ
อนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ภายหลังสำเร็จ
การศึกษา อัตราดอกเบ้ีย 1% ต่อปี หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถ
กู้ยืมค่าครองชีพได้และได้รับอัตราดอกเบ้ียพิเศษ 0.75% ต่อปี 

ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณทิตและปริญญาโท เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยและ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย ผู้กู้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเกรดเฉล่ียไม่
ต่ำกว่า 3.00 โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา 
อัตราดอกเบ้ีย 1% ต่อปี หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครอง
ชีพได้และได้รับอัตราดอกเบ้ียพิเศษ 0.50% ต่อปี 

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการให้กู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าวในปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th” หรือ Call center 0 2016 4888 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 40 / 2563 วันที่  14  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส 2 ถึง 31 มกราคม 2564 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส 2 ถึง 31 มกราคม 2564 

ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ 
อยู่ในมาตรการการช่วยเหลือของธนาคารฯ โดยขณะนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดรับลงทะเบียน 
พักชำระเงินต้น เฟส ๒ ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL แล้ว สามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันนี้ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สำหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่อยู่ในมาตรการดังต่อไปนี้ หากลงทะเบียนเฟส ๒ 
สำเร็จ จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 

• มาตรการที่ ๑ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงนิกู้ 
ไม่เกิน ๓ ล้านบาท 

• มาตรการที่ ๓ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้
เท่ากับ ๓.๙๐% ต่อปี 

• มาตรการที่ ๘ และ ๘.๕ พักชำระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นเวลา ๓ เดือน 
โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารฯ พิจารณา เช่น 

สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นตน้ ทั้งนี้ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขา หรือ Call Center โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ 
และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2141 4000 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกท่ี เริ่มนำร่อง กทม. – ปริมณฑล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกท่ี เริ่มนำร่อง กทม. – ปริมณฑล 

ข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) 
โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง) ใน 4 เร่ืองสำคัญ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถไปหาหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ
รักษาโรคเบื้องต้นได้ทุกที่ในระบบบัตรทอง โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป พร้อมเช่ือมต่อข้อมูลคลินิกหมอครอบครัวและผู้ป่วย พัฒนาระบบ
ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันและยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน 

2. ผู้ป่วยในที่ไปรับการรักษายังสถานพยาบาลแห่งใหม่ ไม่ต้องกลับไปขอรับใบส่งตัวที่เดิม   
โดยสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันที เพียงใช้บัตรประชาชนตรวจสอบตัวตน จะนำร่องในพื้นที่เขต 9 
นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเร่ิม  
1 มกราคม 2564 ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

3. ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ เพื่อความรวดเร็วป้องกันไม่ให้อาการลุกลาม 
โดยผู้ที ่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะได้ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกเข้ารับบริการ  
ณ สถานพยาบาลอื่น ผ่าน 3 ช่องทาง คือ สายด่วน สปสช. 1330 , แอปพลิเคชัน สปสช. หรือติดต่อที่
โรงพยาบาลโดยตรง เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 

4. ประชาชนที่ย้ายหน่วยบริการจะได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วันเหมือนเดิม และสามารถย้าย
หน่วยบริการได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. เพียงมีบัตรประชาชน Smart card โดยจะเร่ิมพร้อมกัน
ทั่วประเทศวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
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