ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข
1. สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1
ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕%
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ขอรับเงินช่วยเหลือได้
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ
ช่วงฤดูฝน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4. เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม กระทรวงแรงงาน
เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐%
กระทรวงการคลัง
5. “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อย
ลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว 10 - 15%
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว 10 - 15%
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยรายงานการพบโควิดสายพันธุ์ “เดลตาพลัส” ที่กลายพันธุ์ในประเทศ
หลังพบผู้ติดเชื้อ ๑ ราย ซึ่งขณะนี้รักษาหายแล้ว
สำหรับการเฝ้าระวังสายพันธุ์เดลตานั้น ปัจจุบันมีสายพันธุ์ย่อย ๔๗ ชนิด มีชื่อเรียก AY.1 - AY.47
หรือ รู้จักกัน ในอีกชื่อว่าเดลตาพลัส ปั จจุบันสายพันธุ์ย่อยเหล่านี้พ บในประเทศไทยถึง ๑๘ สายพัน ธุ์ และ
สายพันธุ์เดลตาพลัสที่พบในประเทศคือ สายพันธุ์ AY.1(K417N) ที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร
อย่างไรก็ตาม โควิดสายพันธุ์เดลตาพลัสทั้ง ๑๘ สายพันธุ์นี้ ยังไม่พบข้อมูลชี้ว่า เป็นการแพร่ระบาด
หรือก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นเหมือนสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในประเทศอังกฤษคือเดลตาพลัส AY.4.2
ที่อาจแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตาดั้งเดิมถึง 10 - 15% จึงขอย้ำว่าปัจจุบันสายพันธุ์ AY.4.2 ยังไม่พบ
ในประเทศไทย
จากข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สายพันธุ์อัลฟาพลัส (E484K) พบทั้งหมด ๑๘ ราย โดยพบ
ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ๒ ราย ส่ วนอี ก ๑๖ รายพบที่ จั งหวัด จั น ทบุ รีแ ละจั งหวัด ตราด เป็ น แรงงานข้ ามชาติ
ชาวกัมพูชา ๑๒ คนและคนไทย ๔ คน ทั้งหมดทำงานในล้งลำไย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเชิงรุกต่อเนื่อง
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330
1) หัวข้อเรื่อง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้
ประชาชนสิทธิบัตรทอง ข้าราชการ อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์
หลังฉีดวัคซีน โควิด -19 ขอรับเงินช่วยเหลือ กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ โดยยื่น
คำร้องได้ที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือ สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขาเขตพื้นที่ ๑๓ เขตทั่วประเทศ
สำหรับผู้ประกันตน ให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานประกันสังคมไปก่อน จนกว่าสำนักงานประกันสังคม
จะแก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ให้ ผู้ประกั น ตนสัญ ชาติ ไทยกลั บมารับเงิน ช่ วยเหลือ เบื้ อ งต้ น
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้
ทั้งนี้ ระยะเวลาการยื่นคำร้องภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย ผู้ที่ต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน
การขับรถในช่วงฤดูฝนในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
การเรี ย นรู้ เทคนิ คขั บรถผ่ า นเส้ น ทางเสี่ ย งอุ บั ติ เหตุ ช่ วงฤดู ฝนจะช่ วยให้ ก ารขั บ ขี่ เป็ น ไปอย่ า งปลอดภั ย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง
อุบัติเหตุช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนรับทราบวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากสภาพเส้นทางไม่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน
สำหรับ “เทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน” ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติ ดังนี้
• กรณีเส้นทางที่มีน้ำท่วมผิวถนน ผู้ขับขี่ควรขับรถให้ช้าที่สุด ไม่เร่งเครื่องหรือลดความเร็วกะทันหัน
พร้อมปิดเครื่องปรับอากาศ ขับรถตามแนวการขับขี่ของรถคันหน้า เพื่อป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทาง
• กรณี เส้ นทางที่ มีน้ ำท่วมสู งกว่าถนน ผู้ขั บขี่ ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่ น ไม่ฝืนขั บรถผ่ านเส้นทาง
ดังกล่าว เพราะรถได้รับความเสียหาย และอาจถูกน้ำพัดออกนอกเส้นทาง
• กรณี เส้นทางเสี่ยงดินถล่ม ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิ เศษ ไม่ขับรถเร็ว หมั่น สังเกต
ความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ พร้อมหาเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางเดิมไม่ปลอดภัย
• กรณีเส้นทางที่มีดินถล่มหรือถนนทรุดตัว ผู้ขับขี่ควรหยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามฝืนขับรถไปต่อ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
• กรณี เส้ น ทางที่ มี ดิ น โคลน ผู้ ขั บขี่ ควรหยุ ด รถ เพื่ อ ประเมิ น เส้ น ทางและขั บ รถด้ วยความเร็ ว
ที่สม่ำเสมอ หากรู้สึกล้อหนืดให้ขยับพวงมาลัยไป - มาช้า ๆ เพื่อให้ล้อเกาะพื้นดินใหม่ ห้ามหมุนล้อเร็วเกินไป
เพราะจะทำให้ล้อจมดินมากขึ้น
ทั้ งนี้ หากประชาชนพบเห็ น หรื อ ต้ องการแจ้ งเหตุ สาธารณภั ย สามารถติ ดต่ อ สายด่ วนนิ รภั ย
โทร. 1784
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533
1) หัวข้อเรื่อง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน 50%
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน 50%
การให้ ความช่ วยเหลือประชาชนผู้ใช้ แรงงาน ที่ ได้ รับความเดือ ดร้อนจากสถานการณ์ น้ำท่ วมใน
หลายพื้นที่ในขณะนี้ รัฐบาลมีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จึงได้สั่งการให้
หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
สำนั ก งานประกั น สั ง คม (สปส.) ได้ ใ ห้ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คมทุ ก จั ง หวั ด ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย
นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการมาจัดทำถุงยังชีพ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกับ
โรงพยาบาลในเครื อ ข่ า ยประกั น สั ง คม ให้ บ ริ ก ารตรวจรั ก ษาเบื้ อ งต้ น ในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ารับความช่วยเหลือ
ด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไว้ช่วยเหลือผู้ประกันตน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน
โดยจะได้ รับ เงิ น ทดแทนในกรณี ว่ างงานในอั ต ราร้ อยละ 50 ของค่ า จ้ า ง ให้ ได้ รับตลอดระยะเวลาที่
ผู้ประกัน ตนไม่ได้ ทำงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนื่ องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ นายจ้างไม่ สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วัน
สำหรั บ ช่ อ งทางการขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ฯ กำหนดให้ น ายจ้ า ง และผู้ ป ระกั น ตน ในสถาน
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนตามช่องทาง ดังนี้
1. ผู้ประกันตน มีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download
แบบคำร้องได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง โดยหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และเลขบัญชีธนาคาร
ต้องมีความถูกต้อง
2. นายจ้ าง มีห น้าที่ ดำเนิน การยื่น ขอรับสิ ทธิว่างงาน โดยบัน ทึก ข้อมูลในระบบ e-Service บน
www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตน ตามแบบ สปส. 2-01/7 และหนังสือรับรอง การหยุดงาน
รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน
www.sso.go.th นำส่ง สปส.ในพื้ นที่ที่ สถานประกอบการตั้ งอยู่ ทางไปรษณี ย์ นับแต่วัน ที่บันทึ กข้อมูลใน
ระบบ e-Service
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง
รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่ต้องการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ราคาไม่แพง
โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัวและ
ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือ “โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ในอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการ
ขอสินเชื่อ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองตั้งแต่ บัดนี้ เพื่ อให้
สามารถทำนิติกรรมได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ
รายละเอียด “สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี
ให้กู้ซื้ อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิ น 1,200,000 บาท ทั้ งบ้ านใหม่ บ้ านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส.
เงิน งวดคงที่ น านถึ ง 84 งวดแรก ฟรีค่ า ธรรมเนี ย ม 4 ประเภท คื อ 1. ค่ า ธรรมเนี ย มการยื่ น กู้ (0.1%
ของวงเงินกู้) 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท) 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(1,000 บาท ต่ อราย) และ 4. ค่ าจดทะเบี ยนนิ ติก รรมจำนอง (1% ของวงเงิน จำนอง) ระยะเวลาผ่ อ น
ไม่ น้ อ ยกว่า 7 ปี และผ่ อ นสูง สุด ไม่ เกิ น 40 ปี อายุ ผู้กู้รวมกั บระยะเวลาที่ ข อกู้ ต้อ งไม่ เกิ น 70 ปี ยกเว้ น
ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ ขอกู้
ต้องไม่เกิน 75 ปี
ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจและผู้ที่ม่ีคุณสมบัติและต้องการขอสินเชื่อ สามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการ
บ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ได้ เพียงดาวน์โหลด Mobile Application : GHB ALL และกดลงทะเบียนเพื่อรับรหัส
เข้ า ร่ ว มโครงการ 9 ตั ว ทาง GHB Buddy บน Application Line (ตั ว อั ก ษร 3 ตั ว และตั ว เลข 6 ตั ว )
เพื่ อ นำมาแสดงในการยื่น ขอสิน เชื่ อ ได้ตั้ งแต่บัด นี้ เป็ น ต้ น ไปและทำนิ ติ ก รรมได้ภ ายในวัน ที่ 30 ธัน วาคม
2566 หรือก่ อนเต็ มกรอบวงเงิน ของโครงการ ทั้ งนี้ เงื่อนไขอื่ น ๆ เป็ นไปตามที่ ธอส. กำหนด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ ธอส. ทุ กสาขาทั่ วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสั มพั นธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000
หรือ Facebook Fanpage : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th
*******

