
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

1. จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้
ประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเล้ียงดูเด็กแรก
เกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ 

กระทรวงการคลัง - 

3. สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให”้ ด้วยรักจากใจ
กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส

รถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร 
กระทรวงคมนาคม - 

5. เตือนประชาชนไม่ควรด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว 
อาจเสียชีวิตได้ 

กระทรวง
สาธารณสุข   

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศใน

ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

*********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนโยบายและแผน สป. 
ช่องทางการติดต่อ 0 2221 9468 

1) หัวข้อเร่ือง จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการโดยมีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563 
ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ส่ง
ความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน” จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ 

(1) สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบ้ีย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 
คิดอัตราร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 0.50 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 
ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 (2) กฟน. กฟภ. ร่วม
ใจส่งสุข ปีใหม่ 2563 ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารทั ่วไทย รวมระยะทางกว่า 10,020 กิโลเมตร  
(3) สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ โดยใช้
บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการดำเนินการ 
สามารถให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ (4) ขอเอกสารงานทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษง่าย
นิดเดียว พร้อมให้บริการแบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ 27 งานบริการ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 เป็นต้นไป (5) ยื่นรังวัดโปร่งใส ใน 50 วัน ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายใน
สำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน (6) ค้นหารูปแปลงโฉนดท่ีดินทั่วไทย บริการฟรี 
ฉับไวด้วย LandsMaps  ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั ้งของรูปแปลงที่ดิน และรายละเอียด
เบื ้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต  และแอปพลิเคชั ่น“LandsMaps” ทำให้ประหยัดเวลา 
ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย (7) คู่มือผังเมือง ฉบับการ์ตูน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่าน 
www.dpt.go.th ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป (8) ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย 
ถูกใจประชาชน  ปรับปรุงและพัฒนาตลาด ยกระดับตลาดนัดเทศบาล 742 แห่ง ให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัย และ (9) สวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้าสกายปาร์ค) 
ปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า  
ถือเป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร 

กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการของขวัญปีใหม่ในปี 2563 ของกระทรวงมหาดไทย 
ที่ตั้งใจส่งมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศไทย จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ให้สมกับภารกิจกระทรวงในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2563 วันที่  3  มกราคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมบัญชีกลาง  โทร. 0 2127 7000 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000 

1) หัวข้อเร่ือง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ 
2) ที่มา/หลักการ 

รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวและ
กรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ 600 บาท/เดือน ตามข้อมูลที่กรม
กิจการเด็กและเยาวชน ส่งมายังกรมบัญชีกลาง  
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ
การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา  

ผู้มีสิทธิทราบกำหนดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในแต่ละเดือน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลาการจ่ายเงินดังกล่าว  
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ ให้สามารถดำรงชีพได้ส่วนหนึ่ง  โดยผู้มี
สิทธิที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองท่ีระบบบูรณา
การฐานข ้อม ูลสว ัสด ิการส ังคม (e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare  เล ือกเมนู  
“ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ” ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม  ให้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ท่ีศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center  0 2255 5850 - 7 

เดือน/ป ี วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 

ตุลาคม 2562 พฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2562 
พฤศจิกายน 2562 ศุกร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
ธันวาคม 2562 จันทร์ท่ี 9 ธันวาคม 2562 
มกราคม 2563 ศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2563 
กุมภาพันธ์ 2563 ศุกร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 
มีนาคม 2563 อังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 ศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 ศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม 2563 ศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 จันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563 
กันยายน 2563 พฤหัสบดีท่ี 10 กันยายน 2563 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2563 วันที่  3  มกราคม  2563 
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6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียง

ดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิ 600 บาท/เดือน เพื่อให้ผู้มี
สิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้ 

- เดือน มกราคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 
- เดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
- เดือน มีนาคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 
- เดือน เมษายน 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 
- เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 
- เดือน มิถุนายน 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 
- เดือน กรกฎาคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เดือน สิงหาคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 
- เดือน กันยายน 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 
โดยวัตถุประสงค์ของเงินช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตร

ไม่เกิน 6 ขวบ ให้สามารถดำรงชีพได้ส่วนหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิที ่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ 
สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองที ่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
(e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare  เลือกเมนู “ตรวจสอบประวัต ิการรับ
สวัสดิการ” ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด
เพิ ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื ่อการเลี ้ยงดูเด็กแรกเกิ ด  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือโทร. Call center 0 2255 5850 - 7 

******** 



 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม/หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533 

1) หัวข้อเร่ือง สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให”้ ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให”้ ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พี่น้องแรงงานไทย ภายใต้แนวคิด “สุขใจถ้วนหน้า 

มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน” “5 ให้” สำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป  ดังนี ้

ให้ที่ 1 “ให้”อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5 - 6 บาททั่วประเทศ ซึ่งไม่เกิดผลกระทบต่อทั้งราคา
สินค้า การค้าระหว่างประเทศ การส่งออก และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ำเพิ่มขึ้นจำนวน 6 บาท ใน 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่วนที่เหลือ 68 จังหวัดจะปรับขึ้น 5 บาท ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้
ตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม 2563 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน 

ให้ที่ 2 “ให้”เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อให้
ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงบริการ
ของกองทุน สามารถนำไปพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว วงเงินงบประมาณโครงการ จำนวน 
50,000,000 บาท วงเงินกู้สูงสุดสหกรณ์ฯ ละไม่เกิน 10,000,000 บาทอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 
ต่อปี ระยะส่งคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถลดภาระอัตราดอกเบ้ียผู้ใช้แรงงานที่จ่ายให้สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 
5 ต่อปี 

ให้ที่ 3 “ให้”อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน ในงวดที่ 1 – 
12 และตั้งแต่งวดที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กรอบวงเงินปล่อยกู้ 3,000,000 บาท 
รายบุคคลยื่นกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 200,000 บาท โดยสามารถยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 9 
ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 

ให้ที่ 4 “ให้”ความรู้และให้บริการ เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 30 – 60 ชั่วโมง จำนวน 1,440 
คน และฟรีค่าแรงรับซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป 

ให้ที ่ 5 “ให้”สุขภาพแข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เชิงรุกโดยร่วมกับ
สถานพยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพผู้ประกันตนภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยจะเข้าตรวจสุขภาพ
เชิงรุกในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในเดือนมิถุนายน และนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการใน
เดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรค ส่งผลให้เกิด
กระบวนการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2563 วันที่  3  มกราคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม/หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม 
ช่องทางการติดต่อ 0 2283 3024 

1) หัวข้อเร่ือง แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร 

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแล สร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงออกระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนิ นงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  

ประชาชนสามารถส่งพฤติการณ์การกระทำความผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ  
ทุกประเภท โดยจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมสร้างวินัย สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกระตุ้นให้ผู้ขับรถมีความตระหนักและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นรูปธรรม ซึ่งอัตราค่าปรับความผิดกำหนดไว้ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท 
อาทิ การดัดแปลงมิเตอร์ กระทำลามกอนาจาร ทิ้งผู ้โดยสารระหว่างทาง เก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมาย
กำหนด ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร สูบ
บุหร่ีในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น โดยอัตราค่าปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ องค์ประกอบของพฤติการณ์ ความ
รุนแรง การกระทำความผิดซ้ำซาก และความผิดนั้นส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน 

การแจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด ผู้แจ้งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือ
คลิปวิดีโอที่บันทึกการกระทำความผิดไว้ชัดเจน พร้อมระบุวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ 
และอื่น ๆ ให้มากที่สุด เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผู้แจ้งต้องระบุชื่อ – นามสกุล  
และช่องทางการติดต่อของผู้แจ้ง  

สำหรับประชาชนที ่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถสาธารณะสามารถส่งเบาะแส
พฤติกรรมการกระทำความผิด ครอบคลุมการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ ทุกประเภท 
ได้ที่ สายด่วน 1584 หรือ Line : @1584DLT หรือ Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2563 วันที่  3  มกราคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม/หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงายเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์  0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนประชาชนไม่ควรด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว อาจเสียชีวิตได้  
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนประชาชนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว อาจเสียชีวิตได้ 

กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนท่องเที่ยวและ
เดินทางไปรับลมหนาวตามภูเขาและในพื้นที่อากาศหนาวในช่วงนี้ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คลาย
หนาว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและถึงขั้นเสียชีวิตได ้

เนื่องจากประชาชนบางกลุ่ม มีความเชื่อและเข้าใจผิด คิดว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะทำ
ให้ร่างกายอบอุ่น คลายหนาวได้ และช่วยลดความปวดเมื่อยนั้น ในคตวามเป็นจริงนั้นฤทธ์ิของแอลกอฮอล์
จะทำให้ผู ้ดื ่มมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้น  เป็นผลมาจากการที่หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนัง
ขยายตัว จึงมีอาการร้อนวูบวาบ เพราะมีฤทธ์ิกดประสาท หากยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเท่าไหร่ความร้อน
ก็จะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้น และจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ เกิดภาวะ
อุณหภูมิกายต่ำ ส่งผลให้ ร่างกายสูญเสียความร้อน สูญเสียน้ำ  หลับลึก กลไกการปรับตัวล้มเหลว เลือดใน
ร่างกายหนืดข้น ระบบเผาผลาญล้มเหลว หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงร่างกาย จึงเป็นสาเหตุที่
ทำให้เสียชีวิตได้ 

จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติตนในช่วงที่มีอากาศหนาว ดังนี้  1. ควรงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มที ่มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด 2. สวมใส่เคร่ืองกันหนาวทุกคร้ังเมื่อสภาพอากาศหนาวเย็น 3. รับประทานเคร่ืองดื่ม
อุ่นๆ ก่อนนอน 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 5. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ 6. จัดสถานที่
นอนพักผ่อนในที่บังลมและไม่ควรมีลมโกรก เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ท่าน
สามารถสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2563 วันที่  3  มกราคม  2563 
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กระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม/หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ  0 2278 8400 - 19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th 

1) หัวข้อเร่ือง  เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกท่ัวประเทศในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่ิมแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก
ซื้อได้งดให้บริการถุงพลาสติก เพื่อลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั ้งเดียว (Single – Use 
Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ ซึ่งคาดว่าปริมาณขยะถุงพลาสติกหูหิ้วจะลดลงถึง 
45,000 ล้านใบต่อปี และยังส่งผลให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดลง 225,000 ตันต่อปี ทำให้
หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 340 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งประหยัด
พื้นที่รองรับและกำจัดขยะมูลฝอยในการฝังกลบได้ประมาณ 616 ไร่  

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เตรียมถุงผ้า หรือตะกร้าของท่าน ก่อนไปใช้บริการใน
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าต่าง ๆ ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 1 / 2563 วันที่  3  มกราคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. คนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ที่มีโรค
ประจำตัวหลีกเล่ียงการบริโภค (*เฉพาะพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง) 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. แนะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง  

ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค 
กระทรวง

สาธารณสุข   
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน 
แนะเล่ียงการอยู่ในสถานที่แออัด 

กระทรวง
สาธารณสุข   

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม  

ลดความเหล่ือมล้ำ 
กระทรวงมหาดไทย ภาพเคล่ือนไหว 1 ชุด 

5. มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี! 
14 รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี ่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 2 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง (กปน.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การประปานครหลวง (กปน.) 
ช่องทางการติดต่อ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง คนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ท่ีมีโรคประจำตัวหลีกเล่ียงการบริโภค 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ที่มีโรคประจำตัวหลีกเล่ียงการบริโภค 

ในปี 2563 นี้ ประเทศไทยได้เผชิญกับภัยแล้ง รัฐจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน
ประหยัดน้ำ พร้อมแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะของภาครัฐ พร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัวด้วย 

โดย การประปานครหลวง (กปน.) จะผลิตน้ำประปาสำหรับให้บริการประชาชน ในพื้นที่
ให้บริการตลอดช่วงหน้าแล้ง โดยขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาในช่วงภัยแล้งสำหรับประชาชน  
ตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้ 

• ผู้ที ่มีสุขภาพปกติ สามารถบริโภคน้ำประปาได้ โดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ด้วย
รสชาติที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลต่อความน่าดื่มของน้ำ ทั้งนี้ ความเค็มในรูปของโซเดียมในน้ำประปา ถือว่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณโซเดียมในอาหารทั่วไปที่บริโภคในชีวิตประจำวัน 

• กลุ ่มเสี ่ยงที ่ควรหลีกเลี ่ยงการบริโภค  ได้แก่ ผู ้ท ี ่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง 
โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก 

ในการนี ้ การประปานครหลวง (กปน.) จะจัดให้บริการน้ำประปาดื่มได้เพื ่อบรรเทาความ

เดือดร้อนในกรณีดังกล่าว โดยเป็นน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
น้ำเค็ม ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้านท่านทั้ง 18 
สาขา เริ ่มตั้งแต่วันจันทร์ที ่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 
MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 2 / 2563 วันที่  14  มกราคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง แนะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แนะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค 

ในช่วงฤดูหนาวจะพบปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน เนื่องจาก 
มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็น แห้งและลมนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน  
ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้าน ด้วยการตรวจสอบค่า 
PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอพพลิเคชั่น “Air4Thai” ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ
ติดตามการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง จากเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5 ” ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยสังเกตที่สีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดงเป็นค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานและมี
ผลกระทบต่อสุขภาพควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน และปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 

ส่ิงที่ประชาชนต้องให้ความสำคัญ คือการประเมินตนเองว่า เป็นกลุ่มเส่ียงหรือไม่ อาทิ  มีอาชีพ
อยู่กลางแจ้งต้องสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานานหรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ฝุ่น และควรปิดประตูหน้าต่างให้สนิท งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายอย่างหนักกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการ
ออกจากบ้าน แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เส่ียง ฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัย และที่สำคัญห้ามสวมใส่
หน้ากากทุกชนิดขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้น 
ส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้น และอาจเป็นอันตรายได้  

ทั้งนี้ ควรสังเกตอาการตนเองและคนใกล้ชิด หากสังเกตพบอาการผิดปกติ  เช่น ไอบ่อย หายใจ
ลำบาก หายใจถ่ี หายใจไม่ออก หายใจ  มีเสียงว้ีด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจส่ัน คล่ืนไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ 
หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์  สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้
พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  
สายด่วน 1675 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 2 / 2563 วันที่  14  มกราคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน แนะเล่ียงการอยู่ในสถานท่ีแออัด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน แนะเล่ียงการอยู่ในสถานที่แออัด 

จากกรณีที่มีรายงานข่าวในประเทศจีน พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่เมืองอู ่ฮั่น  
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่า ไม่ใช่เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก 
อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวัง 
คัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เส่ียง ทั้งด่านบก ด่านเรือ และด่านอากาศ หากพบผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยจะส่ง
เข้าระบบควบคุมป้องกันโรคทันที 

ขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจรักษา แยกกัก และควบคุมโรค ระบบ
จัดการโรคติดต่ออันตราย หากมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัย จะทำการแยกกัก โดยมีการเตรียมความพร้อมทาง
ห้องปฏิบัติการ และทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ  มีห้องแยก
โรคติดเชื้อความดันลบศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล ที่สถาบันบำราศนราดูร และในจังหวัดที่มีเที่ยวบิน
ตรงจากต่างประเทศ อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งระบบ และทีมปฏิบัติการมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเมอร์ส โรคซาร์ส มีห้องตรวจแยกโรคโดยเฉพาะ 
ไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่ในการดูแลรักษาเฉพาะ ห้องปฏิบัติ การ
โรคติดต่ออันตราย ระบบการรับผู้ป่วยที่สงสัยจากสนามบินหรือโรงพยาบาลแรกรับ เส้นทางการลำเลียง
ผู้ป่วยที่ปลอดภัย ไม่แพร่เช้ือ รวมทั้งระบบการแยกและกำจัดขยะติดเช้ืออันตราย  

คำแนะนำสำหรับผู้ท่ีจะเดินทางไปยังประเทศจีน  เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศ
ห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที ่จะเดินทางสามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตาม
คำแนะนำ ดังนี้ 1.หลีกเล่ียงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ 2.ไม่ใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว 3.รักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ  

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน  หลังกลับมาใน 14 วัน หากมีอาการป่วย 
เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ไปหาหมอด่วน เสี่ยงป่วยโรคปอดบวมไม่ทราบสาเหตุ มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ ขอให้ประสานสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422 ในทันที 

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ที ่ สายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร. 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 2 / 2563 วันที่  14  มกราคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1503 

1) หัวข้อเร่ือง ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะมีการเก็บภาษีจากที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง “ใครต้อง
เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ?” โดยในความเป็นจริงนั้น ประเทศไทยมีการเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินมา
โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือน ซึ่งมีความซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เจ้าของธุรกิจต้องเสีย 
เป็นประจำทุกปี ส่วนภาษีบำรุงท้องที่ ก็มีอัตราการเก็บที่ไม่เป็นธรรม และที่สำคัญที่ดินในประเทศไทย
จำนวนมากไม่ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีประชากรเพียง 1 ใน 4 ของประเทศเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของ
ที่ดิน และมีประชากรมากกว่า 3 ใน 4 ที่ไม่มีที่ทำกินของตัวเอง เนื่องจากผู้ที่มีรายได้สูงส่วนมาก มักสะสม
ที่ดินเป็นทรัพย์สินหรือซื้อเพื่อเก็งกำไรทำให้ที่ดินมีราคาสูง ผู้ที่มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถซื้อเป็นเจ้าของ
ที่ดินได้ อีกทั้งที่ดินดังกล่าวก็ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ 

กฎหมายภาษีท ี ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ จ ึงถ ูกออกแบบมาเพื ่อทดแทนฉบับเดิม 
เพื่อแก้ปัญหาให้เก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยมีการคำนวนอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ที่อ้างอิงจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการซื้อขายที่ดิน 
โดยจัดเก็บอย่างเป็นธรรม และไม่กระทบผู ้มีรายได้น้อย ผู ้ที ่มีบ้านและที่ดินมูลค่าน้อยจะเสียภาษี  
น้อยกว่าผู้ที่มีที่ดินมูลค่าสูง และเก็บตามการใช้ประโยชน์ ผู้ที่มีที่ดินสำหรับทำการเกษตร หากมีที่ดินมูลค่า
น้อยก็แทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่หากครอบครองที่ดินมูลค่าสูงก็ต้องเสียภาษีมาก โดยเฉพาะที่ดินที่ทิ้ง
ว่างเปล่าจะต้องเสียภาษีมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นำที่ดินนั ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดการสร้าง งาน 
สร้างรายได้  

สุดท้ายนี้ การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้น่ากลัว เพราะหากท่านไม่ได้มีที่ดินมูลค่าสูง
จำนวนมากก็แทบไม่ต้องจ่ายภาษี อีกทั้งภาษีทุกบาท ทุกสตางค์ ที่จ่ายไปจะนำไปเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ และถูกนำกลับไปใช้พัฒนาพื้นที่ สร้างความเจริญให้กับที่ดินท้องที่ของ 
ผู้เสียภาษีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 2 / 2563 วันที่  14  มกราคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2956 2533 และสายด่วน 1506 ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง มอบของขวัญปีใหมใ่ห้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟร!ี 14 รายการ ทุกโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี! 14 รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีการขับเคล่ือนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเชิงรุกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ประกันตน เพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง  
จากโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ 
โดยได้ร่วมมือกับสถานพยาบาล สถานประกอบการทั ่วประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   
ที่สนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และหากพบความ
ผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม 
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมัน
ในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง 
โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพสามารถเข้ารับ
การตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลให้บริการแล้วจำนวน 765 แห่ง  

ซึ่งในปี 2563 นี้ สำนักงานประกันสังคมจะขยายจำนวนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และขับเคล่ือนการตรวจสุขภาพเชิงรุกใน
สถานประกอบการ พร้อมติดตามการประเมินผล รวมทั้งดำเนินการพัฒนาทบทวนรายการตรวจสุขภาพ 
เพื ่อให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมยิ ่งขึ ้นอีกด้วย ทั ้งนี ้ ผู ้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูล
สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที ่ www.sso.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ทุกวันตลอด 24 
ช่ัวโมง 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 2 / 2563 วันที่  14  มกราคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. แล้งนี้รอดแน่!! มท. ส่ังการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการ
เร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบาย
รัฐบาล 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนิน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

กระทรวงมหาดไทย - 

3. ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุ
อัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. 7 ข้อ ชวนสงสัย เส่ียงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash 

Back) งวดที่ 2 
กระทรวงการคลัง - 

6. คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดิน 
ฉบับใหม่ ตอนที่ 1 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7. เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

*********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง แล้งนี้รอดแน่!! มท. ส่ังการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ตามนโยบายรัฐบาล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แล้งนี้รอดแน่!! มท. ส่ังการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ตามนโยบายรัฐบาล 

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ ้นในบางพื ้นที่ของประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ 
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการ
สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ ทั ้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร  
การอุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื ่อให้มีปริมาณน้ำที ่ เพียงพอกับความต้องการของทุกภาคส่วน  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน ด้วยการ “ขุดดินแลกน้ำ” 
โดยใช้วัสดุมูลดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการบริหาร
จัดการวัสดุมูลดินให้เกิดประโยชน์ และเป็นการขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ 

กระทรวงมหาดไทย ได้สั ่งการผู ้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้ องในพื ้นที่
พิจารณาดำเนินการ “ขุดดินแลกน้ำ” ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ศึกษาแนวทางการดำเนินการ
ตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือ 
ภัยแล้งของกรมที ่ดิน กระทรวงมหาดไทย และแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที ่ได้จากการขุดลอก  
ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบการดำเนินการดังกล่าวด้วย 

กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและเกษตรกรผู้ใช้น้ำในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ
และจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมี
น ้ำอ ุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้อย ่างแน่นอน ทั ้งน ี ้ หากพี ่น ้องประชาชนได้ร ับความเดือดร้อน 
จากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือติดต่อ
สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง  

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563 วันที่  22  มกราคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นท่ี เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ในช่วงนี้สภาพความกดอากาศสูงอ่อนแรงลง ไม่มีแรงลม และไม่มีการเคลื่อนที่ในชั้นพื้นที่ราบ  
ที่คนอาศัย ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมถึงหลายพื้นที่ในส่วนภูมิภาค 

กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ให้กวดขันเรื่องการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะมาตรการ  
ลดมลพิษจากต้นกำเนิด ได้แก่ มาตรการด้านการขนส่งและจราจร เช่น การตรวจจับรถควันดำ การรณรงค์
ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้งและพื้นที่เกษตรกรรม 
อย่างเคร่งครัด เข้มงวด การตรวจสอบควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุม
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคให้ถูกต้องการหลักวิชาการ นอกจากนี้ให้มีมาตรการ  
ในการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และปรับแผนเผชิญเหตุให้ทัน
ต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้กับประชาชนให้ทราบสถานการณ์ที่ถูกต้อง 

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
ร่างกาย เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมและการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือ 
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย สำหรับกลุ่มเส่ียง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วย ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที  

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563 วันที่  22  มกราคม  2563 

 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นท่ี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่ 
ในช่วงวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของ 

ชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้  
เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งกรณี
ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลตรุษจีน
ยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก 

กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั ่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย และการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาลตรุษจีน 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 2) มาตรการด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน 
กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัด และทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 3) มาตรการด้านกฎหมาย โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานออกเฝ้าระวัง ตรวจตราอาคาร
บ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ และสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมถึง
กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ 

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสารธารณภัยหรือแจ้งเหตุสาธารณภัย ท่านสามารถติดต่อได้ที ่ สายด่วน 
สาธารณภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 3 / 2563 วันที่  22  มกราคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2232 1339 

1) หัวข้อเร่ือง 7 ข้อ ชวนสงสัย เส่ียงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง 7 ข้อ ชวนสงสัย เส่ียงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย 
มาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศ

เอเชีย และเมื่อมีผู้มาเชิญชวน ชี้แนะช่องทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องมีขั้นตอน
มากมาย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานไทยด่วนตัดสินใจ และละละเลยการตรวจสอบนายจ้าง หรือ
สัญญาจ้างงานให้ละเอียด รอบคอบ เส่ียงต่อต้องกลายเป็นแรงงานเถื่อนหรือถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบได้  

กระทรวงแรงงาน จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังการชักชวนให้ไปทำงานต่างประเทศ 
โดยแนะวิธีการสังเกตเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงาน ในกรณีต่อไปนี้ 

1. การแนะนำผ่านบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือรู้จักเพียงผิวเผิน การประกาศรับสมัคร หรือเชิญชวน 
ในส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 

2. ไม่เคยเห็นสัญญาจ้าง หรือหากแม้เคยเห็นแต่ถ้าท่านอ่านไม่ได้หรือไม่เข้าใจ นายจ้างก็สามารถ
เขียนข้อความที่เอาเปรียบได้ และที่สำคัญอย่าเช่ือสัญญาปากเปล่า 

3. การเดินทางต้องมี Calling Visa หากไม่มีแสดงว่านายจ้างหลอกลวงว่าท่านสามารถทำงานที่
มาเลเซียได ้

4. ประเทศมาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติมีอายุไม่เกิน 45 ปี ดังนั้น หากท่านอายุมากกว่า
นี้ก็เข้าข่ายถูกหลอกลวง ยกเว้นเป็นการทำงานด้วยใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass  
ซึ่งไม่ได้กำหนดอายุ 

5. ต้องตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยก่อน โดยปัจจุบันสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาล 2 แห่ง และ
หลังจากเดินทางมาถึงมาเลเซียแล้วก็ต้องตรวจอีก 1 คร้ัง ก่อนทำ Work Permit 

6. ข้อเสนอที่ทำให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายก็คือ “ทดลองทำงานก่อน 1 เดือน หากไม่พอใจก็เดินทาง
กลับได”้ แต่หลายคร้ังแรงงานมักจะถูกหลอกให้มาทำงานฟรี 

7. หากรู้สึกสงสัย ให้เช่ือก่อนว่ามีความเส่ียงที่จะถูกหลอก 
การทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย แรงงานจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ที ่พึงมี 

ตามกฎหมายได้เลย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย จะต้องตรวจสอบนายจ้าง 
สัญญาจ้าง และต้องมั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และหากประชาชนที่ต้องการไปทำงาน
ต่างประเทศมีข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลได้
ที ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6708 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2126 5800 

1) หัวข้อเร่ือง “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดท่ี 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 2 

กรมบัญชีกลาง เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 2 สำหรับรอบการใช้จ่าย
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม ให้กับผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ที่ได้จ่ายเงินจากกระเป๋า  
G-Wallet 2 ในวันที่ 15 มกราคม 2563  

และสำหรับการคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 3 ซึ่งเป็นรอบการใช้จ่ายระหว่าง
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 จะได้รับเงินคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเงินคืน (Cash Back)  
ได้กำหนดคืนตามเงื่อนไข ร้อยละ 15 สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และอีกร้อยละ 20 สำหรับ
การใช้จ่ายตั้งแต่ 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท โดยผู้ใช้สิทธ์ิ
สามารถตรวจสอบยอดเงินคืนของตนเองได้ที่  แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วสามารถโอนเงินคืนกลับเข้า
บัญชีของตนเองผ่าน Internet Banking ได ้ 

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางขอให้ผู้ใช้สิทธิพิจารณาก่อนการใช้จ่ายว่า ร้านค้าที่ซื้อสินค้าหรือ
บริการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการที่ได้สิทธิในกระเป๋า G-Wallet 2 หรือไม่ เพื่อผู้ใช้สิทธิ
จะได้รับเงินชดเชย ทั้งนี้ ร้านค้าที่ได้สิทธิในกระเป๋า G-Wallet 2 จะเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการที่เป็นประเภท ชิม ช้อป หรือใช้ ที่มิใช่เป็นร้านขายสินค้าบริการทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้า และ
ขอฝากผู้ใช้สิทธิใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการด้วย 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง ชิมช้อปใช้ Call Center 
by Krungthai โทร.0 2111 1144 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1503 

1) หัวข้อเร่ือง คำถามท่ีพบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีท่ีดินฉบับใหม ่ตอนท่ี 1 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินฉบับใหม ่ตอนที่ 1 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะมีการเก็บภาษีจากที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แต่อย่างไร

ก็ตามประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ.ภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และช้ีแจงให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมากขึ้น 
ดังนี้ 

1) การยื่นคำร้องขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมาด้วยตนเองหรือไม่ ? 
ตอบ ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทน 

หรือส่งไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
2) บุคคลท่ัวไปสามารถมีบ้านหรือห้องชุด เพื่ออยู่อาศัยได้กี่หลัง ? 

ตอบ บุคคลทั่วไปสามารถมีบ้านหรือห้องชุดได้หลายหลัง แต่เจ้าของบ้านหรือห้องชุดนั้นจะ
ได้รับยกเว้น ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นหากมี
มูลค่าของที่ดินและบ้านรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท 

2. เป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นภาษี
หากมีมูลค่าของบ้านไม่เกิน 10 ล้านบาท 

3) กรณีบ้านหรือห้องชุดที่ซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเองหรือให้คนในครอบครัวอยู่อาศัย แต่ยังไม่ได้
เข้าไปอยู่อาศัยหรืออยู่อาศัยไม่ตลอดทั้งปี จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ในอัตราใด ? 

ตอบ หากเป็นเจ้าของบ้านหรือห้องชุดต้องเสียภาษีแต่เสียในอัตราอยู่อาศัย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. หากมีช่ือในทะเบียนบ้าน ได้รับยกเว้นภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท 
2. หากไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เร่ิมต้นร้อยละ 0.02 

4) กรณีคอนโดมิเนียม (ห้องชุด) ถ้ามีสองห้องติดกันและเปิดหากันได้ แต่ได้รับหนังสือ 
แสดงกรรมสิทธ์ิในห้องชุด 2 ฉบับจะถือว่าได้รับยกเว้นทั้งสองหลังหรือไม่ ? 

ตอบ ห้องชุดพิจารณาแยกตามหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิของห้องชุดแต่ละห้อง เมื่อมีหนังสือได้ 2 
หลัง แม้จะเปิดทะลุหากันได้ ก็ไม่สามารถรวมพื ้นที ่เพื ่อยกเว้นมูลค่าฐานภาษีได้  ดังนั้น หลังที่สอง  
จะเป็นหลังอื่นทันที ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เร่ิมต้นอัตราร้อยละ 0.02 

5) ชาวต่างชาติมีช่ือในทะเบียนบ้าน (ทร.13) ซื้อห้องชุดไว้ 2 ห้อง ในต่างท้องท่ีกัน ต้องเสีย
ภาษีหรือไม่ ถ้าเสียจะเสียภาษีอย่างไร ? 

ตอบ ต้องเสียภาษีเหมือนคนไทยทั่วไป โดยได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
เพียงห้องเดียว ส่วนอีกห้องจะถือเป็นหลังอื่น หากใช้เพื่ออยู่อาศัยก็ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้น
อัตราร้อยละ 0.02 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์  0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

ไทยให้บริการทุกวัน ตั ้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที ่อาคารพิพิธภัณฑ์ 
การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
จ.นนทบุรี ซึ่งจะให้บริการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา เบื้องต้นมี 4 ตำรับ คือ  
ยาศุขไสยาศน์ ทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น และน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ศิริภัทร โดยคลินิกนี้ 
จะเป็นต้นแบบของคลินิกกัญชาทั่วประเทศในอนาคต สำหรับการให้บริการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันที่ 6 - 17 มกราคม 2563 รับคนไข้จำนวน 300 คน/วัน  
ช่วงท่ี 2 หลังจาก 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รับคนไข้จำนวน 200 คน/วัน  
หากท่านใดสนใจที่จะรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

สามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้ากับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน  
ผ่านแอปพลิเคชัน “Dr.Ganja in TTM” กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในระบบแอนดรอยด์ สำหรับระบบ 
IOS นั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2591 1964 หรือ 0 2590 2606 ในวัน และเวลา
ราชการ 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มารู้จักและรู้หลักป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. หลักปฏิบัติป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. มหาดไทยห่วงใย แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยอย่าง
ปลอดภัย 

กระทรวงมหาดไทย - 

4. มหาดไทยเน้นย้ำทุกจังหวัด เข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ข้อแนะนำประชาชน เก็บน้ำใช้ในภาวะภัยแล้ง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายตรงเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย

ความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ 
กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 4 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเรื่อง มารู้จักและรู้หลักป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์  

เรื่อง มารู้จกัและรูห้ลักปอ้งกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค
ปอดอักเสบและมผีู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ทั่วโลกขณะนี้ เป็น RNA ไวรัสตระกูลเดยีวกบัซาร์ส สามารถติดเชือ้
ได้ทั้งคนและสัตว์แพร่กระจายผ่านการสัมผัส น้ำมูก และน้ำลาย มีระยะฟักตัว 2 - 14 วัน และมักพบ 
ในกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็ก สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดผู้ป่วย ดังนี้  1. มาตรการที่ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ : โดยมีการคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในท่าอากาศยาน   
2. มาตรการที่สถานพยาบาล : คัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยง และ 3. มาตรการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย/
ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 

คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงเบื้องต้น ควรเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วย 
ไอ หรือจาม รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น ใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันไวรัส ทั้งนี้ หากประชาชน
หรือบุคคลใกล้ชิดท่านใดมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหลและเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังจาก
เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั ่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ต้องรีบไปโรงพยาบาลพร้อมแจ้งประวัติเดินท าง 
ให้แพทย์ทราบ หากจำเป็นต้องเดินทางให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์  
มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วย หรือตาย โดยให้ยึดหลักการป้องกันตนเอง 
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรค”  และขอความร่วมมือจากทุกท่านตรวจเช็ค
ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ โดยเชื่อถือจากข้อมูลที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น   
หากท่านมีข้อสงสัยหรือแจ้งข้อมูลการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที ่ 4  กุมภาพันธ์  2563 

 
 



- 2 - 
 



- 3 - 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเรื่อง หลักปฏิบัติป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์  

เรื่อง หลักปฏิบตัิป้องกันไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

ข้อแนะนำสำหรับป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ที่ประชาชนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนสวมใส่หน้ากาก 
2. สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูกและปาก นำด้านที่มีสีเข้มหรือมีลักษณะมันวาวออกด้านนอก 

หน้ากากที่ทำจากกระดาษควรเปลี่ยนวันละครั้งและทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด สำหรับหน้ากากที่ทำด้วยผ้า
สามารถนำไปซักและนำไปตากแดดให้แห้งแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หากหน้ากากชำรุดหรือเปรอะเปื้อน  
ควรเปลี่ยนชิ้นใหม่ 

3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เมื่อผิดปกติ 
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน/สถานที่แออัด 
5. นอกจากใช้หน้ากากแล้ว ประชาชนควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หลังการไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก หลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิดประตู เป็นต้น 
ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 

เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ และ 
ขอความร่วมมือจากทุกท่านตรวจเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้ถูกต้อง
ก่อนแชร์หรือส่งต่อให้กับผู้อื่น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และ
สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Line@/Facebook: รู ้ก ันทันโรค และ Facebook: กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที ่ 4  กุมภาพันธ์  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2222 1871 

1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยห่วงใย แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามยัอย่างปลอดภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มหาดไทยหว่งใย แนะนำวธิีสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย 
ในขณะนี้ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 

2019 รวมถึงในประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยมีความหว่งใยพ่ีน้องประชาชน จึงขอแนะนำวิธกีารสวม
หน้ากากอนามัยป้องกันโรคอย่างปลอดภยั ดงันี้ 

- ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่หน้ากาก 
- สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูกและปาก โดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกและรอยจีบพับ

คว่ำลง นำด้านที่มีสีเข้มหรือมีลักษณะมันวาวหันออกด้านนอก 
- หน้ากากที่ทำด้วยกระดาษควรเปลี่ยนวันละครั้งและทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด สำหรับหน้ากากที่

ทำด้วยผ้าสามารถนำมาซักตากแดดให้แห้งแล้วนำมาใช้ซ้ำอีกได้ 
- หน้ากากท่ีชำรุดหรือเปรอะเปื้อนควรเปลี่ยนชิ้นใหม่ 
- นอกจากใช้หน้ากากอนามัยแล้ว พี ่น้องประชาชนควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่าง

สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก และหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ เช่น ราวบันได 
ปุ่มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 
โทร. 1422 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที ่ 4  กุมภาพันธ์  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเน้นย้ำทุกจังหวัด เข้มงวด บังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มหาดไทยเน้นย้ำทุกจังหวัด เข้มงวด บังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ 

ตามที่ร ัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ ่นละอองเป็น "วาระแห่งชาติ"  
กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินแนว
ทางการปฏิบัติแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดยใช้ ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 
เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปฏิบัติใช้
มาตรการต่าง ๆ แล้ว โดยมีแผนการปฏิบัติงานทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว ใน 3 มาตรการ 
ได้แก่ 1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  2. การป้องกันและลดการเกิด
มลพิษที่ต้นทาง 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยมุ่งเน้นมาตรการลดการเกิด
มลพิษที่แหล่งกำเนิดต้นทาง อาทิ การตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐาน การเร่งระบายและลดความคับคั่ง
ของการจราจรในถนนที่มคี่าฝุ่นละอองสูง การควบคุมการเผาอย่างเขม้งวดและให้เจ้าหน้าที่ดำเนนิการกบั
ผู้ลักลอบเผาอย่างจริงจัง การพ่นละอองน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การกวาดล้างพื้นผิวถนน 
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ และขอความ
ร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างลดการสร้างฝุ่นละอองหรือจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละอองกระจาย  รวมถึงการ
แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่  

ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละออง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการไปตามสถานการณ์ เพื่อให้
สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองและกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำประชาชน เก็บน้ำใช้ในภาวะภัยแล้ง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์  

เรื่อง ข้อแนะนำประชาชน เก็บน้ำใช้ในภาวะภัยแล้ง 

จากสภาพอากาศในช่วงนี้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
เป็นประจำทุกปี ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน เพราะนอกจาก
ปริมาณน้ำจะมีน้อยลงแล้วความสะอาดของน้ำก็ลดลงด้วย ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคทางเดินอาหาร
และน้ำ เช่น อหิวาตกโรค อุจาระร่วง บิด เป็นต้น  

สำหรับครัวเรือน ร้านอาหาร และสถานประกอบการขนาดเล็ก ควรวางแผนเตรียมตัวสำรองน้ำ 
ไว้ใช้ในช่วงภัยแล้งเพื่อบรรเทาความรุนแรง โดยจัดหาภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย มีฝาปิด เก็บสำรองน้ำไว้
ใช้ในระยะเวลาหนึ่ง (อัตราการใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน) ตรวจสอบภาชนะเก็บกักน้ำที่มีอยู่ เช่น โอ่ง 
ตุ่ม ถัง ซึ่งบางแห่งอาจจะไม่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเตรียมไว้ และช่วยกันดูแลรักษาสภาพของ
แหล่งน้ำโดยการกำจัดวัชพืช ขุดลอก คู คลอง หนอง บึง สระ ที่เป็นแหล่งน้ำชุมชนให้สะอาดและสามารถ
เก็บกักน้ำได้มากขึ้น หากเกิดภัยแล้งอาจจะต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่อผลิตน้ำประปา ส่วนการนำ
น้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำผิวดนิแหล่งอื่นๆ มาใช้โดยตรง ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำและฆ่าเชื้อโรค
ก่อน ด้วยการใช้สารส้มชนิดก้อนแกว่งในน้ำและให้สังเกตตะกอนในน้ำ หากเริ่มจับตัวให้นำสารส้มออก 
ตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอน แล้วนำเฉพาะน้ำใสมาฆ่าเชื้อโรคโดยสามารถใช้หยดทิพย์ (อ.32) ของกรมอนามัย  
ซึ่งเป็นสารละลายคลอรีนชนิดเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร หรือเติมผงปูน
คลอรีนตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นปล่อยให้มีระยะเวลาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 30 นาที ก่อนนำไปใช้  
ซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำ สำหรับในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด ก่อนนำมาดื่มควรต้มให้เดือด
อย่างน้อย 1 - 2 นาที เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้ง 
เพื่อสุขอนามัยที่ดี 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมบัญชีกลาง  โทร 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327  
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000 

1) หัวข้อเรื่อง กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ 
2) ที่มา/หลักการ 

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan มาอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่โอนเงินจ่ายตรงเข้า
บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืน ๆ แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละ
ประเภท  
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ 

กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธ ีปฏิบัต ิในการจ่ายเง ินเบี ้ยยังช ีพผู ้ส ูงอา ยุและเง ินเบี้ย 
ความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.) จัดทำฐานข้อมูล และได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลจากกรมการปกครอง โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางจะเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่ว
ประเทศ ซึ่งจะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายให้ในวันทำการ
ก่อนหน้า เริ่มจ่ายวันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นเดือนแรก 
4)  ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา  

ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมของระบบฯ เพื่อรองรับการจ่ายเงินดังกล่าวให้มีประสิทธภิาพ 
โดยวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 
7,774 แห่ง ซึ่งมีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อมูลที่ ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  
ผู้สูงอายุจำนวน 8.51 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 5,602 ล้านบาท  ผู้พิการจำนวน 1.84 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 
1,475 ล้านบาท โดยเงินที่ผู้มีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง หากในวันที่ 10 มกราคม 
2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อ
ที่ อปท. ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพ่ือให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป 
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   

เบี้ยยังชีพดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นของผู้มีสิทธิ ส่งผลให้ผู้มีสิทธิมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน อีกท้ัง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศอีกด้วย 
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6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรมบัญชีกลางเริ่มจา่ยตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการใหก้ับผูม้ีสิทธทิั่วประเทศ 

กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เพื่อให้สามารถเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดทำฐานข้อมูล และได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บุคคลจากกรมการปกครอง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางจะเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ โดยจะจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 
10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายให้ในวันทำการก่อนหน้า ซึ่งได้เริ่มจ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 
เป็นเดือนแรก 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 8.51 ล้านคน จำนวนเงิน 5,602 ล้านบาท 
และผู้พิการจำนวน 1.84 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 1,475 ล้านบาท โดยเงินที่ผู้มีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายัง
ไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัส 
โคโรนาอย่างเข้มข้น 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเช้ือ
ไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ  

7 ขั้นตอน 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่น
ละออง 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 

ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม 
กระทรวงพาณิชย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน 
ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

*********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  
หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 08 9995 1591 

1) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น 
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเร่ือง/ปัญหาที่ผ่านมา 

กรณีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท่ีเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
พบผู้ป่วยในหลายเมืองของประเทศจีนรวมถึงต่างประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการคัดกรอง  
เฝ้าระวัง และควบคุมเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาต้ังแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 
2563 
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการ
เร่งด่วนใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการ
เดินทางระหว่างประเทศ โดยใช้กลไกของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการกำหนดภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

2) ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที ่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด พร้อมทั ้งจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีเกิดการระบาดของเชื ้อไวรัสที ่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกกัโรค 
ด้านการประสานเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และ
ด้านการส่ือสารความเส่ียงแก่ประชาชน 

3) ขอให้จังหวัดเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของ
ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชน 
จิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง 
รวมถึงป้องกันข่าวปลอมท่ีอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน 
4) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนชนรับรู้ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
อย่างถูกวิธี 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
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5) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น 

มหาดไทยได้ส่ังการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดำเนินการเร่งด่วนใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ติดตามสถานการณ์ในพื ้นที่ 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ  
2) ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด การคัดกรองผู้ที ่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน
เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค  
และด้านการส่ือสารความเส่ียงแก่ประชาชน 3) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
เช้ือไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทำให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน  

ทั ้งนี ้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื ่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง 
รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นที่เส่ียง สถานที่แออัด ไม่อยู่
ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา  หากมีข้อสงสัยหรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

********* 



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ขอความร่วมมือผู ้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท  
ให้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถโดยสารทุกคัน และจุดบริการผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อป้องกันการ  
แพร่ระบาดของเช้ือโรค 

สำหรับผู้ขับรถและผู้ให้บริการในภาคขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด 
เช่น ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ให้บริการรถทัวร์เช่าเหมา จะมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดิน
หายใจได้ง่าย จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ใช้สวมหน้ากากอนามัยหรือให้มี
เจลล้างมือไว้ในรถ และขอให้ช่วยสังเกตอาการของผู ้โดยสารที ่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน หากพบว่านักท่องเที่ยวมีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแจ้ง  สายด่วนศูนย์คุ ้มครอง
ผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 1584 เพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษา
ต่อไป ส่วนการให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ได้ เน้นย้ำให้สำนักงานขนส่งจังหวัด
และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็น
ประจำทุกวัน เพิ่มความถี่การเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟต์ ผนังลิฟต์ ที่จับราว
บันได ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคาร และพื้นที่ส่วนกลางที่มีประชาชนใช้บริการ จัดให้มีสบู่และ
กระดาษในห้องน้ำอย่างเพียงพอ และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
โดยดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารปรุงสุก ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในแหล่งชุมชน 
และไม่อยู่ในพื้นที่เส่ียงต่อการรับเช้ือไวรัสหรือภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์  

เร่ือง สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน 

กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีสร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ล้างมือด้วยสบู่ ถูฝ่ามือให้ทั่ว 
ขั้นตอนที่ 2 ถูหลังมือ - ซอกนิ้ว 
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ามือถูฝ่ามือ และถูซอกนิ้วมือ 
ขั้นตอนที่ 4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 
ขั้นตอนที่ 5 ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 
ขั้นตอนที่ 6 ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 
ขั้นตอนที่ 7 ถูรอบข้อมือ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 
เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถป้องกันตนเองจากเช้ือ “ไวรัสโคโรนา” เบ้ืองต้นได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม

ในช่วงนี้ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเมื่อออกจากบ้าน และหลีกเล่ียงสถานที่แออัด เพื่อป้องกันตนเอง
อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และสามารถติดตาม
ข่าวสารได้จาก Line@/Facebook: รู้กันทันโรค และ Facebook: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม/หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมการเกษตร 

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2579 0121 – 27 

1) หัวข้อเร่ือง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา
เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน
มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เ กิดขึ้นจากการเผานั้น  
จะทำลายธาตุอาหารในดิน ดินเส่ือมโทรม ทำลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทำให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน 
และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ  
ยังผิดกฎหมายอีกด้วย 

สำหรับข้อแนะนำและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร
สามารถทำได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บำรุงดิน นำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำมาใช้
เป็นพลังงานทดแทน นำมาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
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กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม/หน่วยงาน กรมการค้าภายใน 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการค้าภายใน 

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2507 5530 , สายด่วน 1569 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม 

เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเชื้อไวรัสโคโรนา  
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้มีผู้ค้าบางรายกักตุนสินค้าประเภทหน้ากากอนามัย และมีการฉกฉวยโอกาส  
ขึ้นราคาสินค้า 

รัฐบาลจึงออกประกาศควบคุมราคาสินค้า อาทิ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ Polypropylene 
(Spunbond) เพื ่อใช้ในการผลิตหน ้ากากอนามัย  ผลิตภัณฑ์ท ี ่ม ีแอลกอฮอล์เป็นส ่วนประกอบ 
เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ รวมถึงเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก บังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

สำหรับผู้ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีท่ีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับ 10,000 บาท 
หรือในกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี 
ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเห็นผู้ค้าฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ล้างมือเกินราคา หรือถูกเอาเปรียบจากร้านค้าที่จำหน่าย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569  
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
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กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 2202 1980-5 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. ลดดอกเบ้ียและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียว  
 

2) ที่มา/หลักการ 
ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลาย

ประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวเนื่องจาก
ชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับลูกค้าของ
ธนาคารท่ีประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ธอส. ในฐานะ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน 

สำหรับ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ธนาคารได้
เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิด
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ท่ีผ่อนชำระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับลูกค้า
ปัจจุบันของ ธอส. ท่ีกู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู ้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่ม 

มาตรการนี้ 
2. ต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงาน

โรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีขายสินค้าในแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน อาชีพอื่นๆ ท่ีแสดงหลักฐาน
ให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งและทำนิติกรรมระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินท่ี
ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  (Call  
Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2563 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
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4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. ลดดอกเบ้ียและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 1 ,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม 
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินงวด
ผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ 
ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับ
ธนาคารก่อนวันเริ ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทำนิติกรรมระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 หรือภายใต้
กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call  Center) โทร 0 2645 9000 หรือ www.ghbank.co.th 

********* 
 



 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1. “4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม

ประเพณี 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละออง

และความปลอดภัย 
กระทรวงมหาดไทย - 

4. B10 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5” กระทรวงพลังงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ 

เร่ิมมีนาคมนี้เป็นต้นไป 
กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 6 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเรื่อง “4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง “4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำประชาชนทุกท่านเกี่ยวกับ “4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)” โดยสามารถทำได้ ดังนี้ 

1. รับประทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น 
2. ใช้ช้อนกลางขณะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 
3. ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือ เมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก 
4. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปในแหล่งชุมชน/พ้ืนที่เสี่ยง 
5. หากมีไข้ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบปรึกษาแพทย์ 
หากท่านหรือบุคคลรอบข้างท่านใดที่มีลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และ

หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที ่ 21  กุมภาพันธ์  2563 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม กรมกิจการผู้สูงอายุ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2642 4305 , โทรสาร 0 2642 4305 และ www.dop.go.th    

1) หัวข้อเรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับ
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 หมายถึงสังคมที่มีผู ้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยในปี พ.ศ. 
2563 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 12,621,660 คน (ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 3,857,570 คน และผู้สูงอายุอยู่ในค รัวเรือนยากจน 
ตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 26,736 คน (ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ
กรุงเทพฯ 2562) รวมทั้งอัตราการตายของผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 2.23 (ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561) จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง 
การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดย มาตรา 11 (12) ระบุว่าการสงเคราะห์ ในการจัดการศพ 
ตามประเพณ ี
๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน /การแก้ไขปัญหา 

การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  
ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  (๑) มีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า 
38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ ผู้สูงอายุ
ยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออก
หนังสือรับรอง  

โดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร หากผ่าน
คุณสมบัติ จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2 ,000 บาท ทั้งนี้ ขอให้ผู ้จัดการงานศพได้ตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติ 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียโอกาสในการเข้ารับบริการ 
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4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 

ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีสิทธิตามเกณฑ์ฯ 
จำนวน ๑๒,๗๐๕ ราย เป็นเงิน ๒๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ 25๖๑ จำนวน ๙,๓๘๓ ราย เป็นเงิน 
๑๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10,402 ราย  
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ  

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและมีฐานะยากจน ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่ไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือ 
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพ่ือบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน 

6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนคา่จัดการศพผู้สูงอายตุามประเพณ ี

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ  
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามกฎหมาย  

โดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั ้งแต่วันที ่ออกใบมรณบัตร  
หากผ่านคุณสมบัติ จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2 ,000 บาท ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมี
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือน  
มารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน 
ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ หากผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชมุชน 
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการงานศพตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
ไม่เสียโอกาสในการเข้ารับบริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือ 
ในการจัดการศพผู ้สูงอายุตามประเพณี  เพื ่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน  
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด หรือ
โทรศัพท ์0 2642 4336 กรมกิจการผู้สูงอายุ 

********* 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2299 4351 , 0 2299 4360 - 64 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละอองและความปลอดภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุน่ละอองและความปลอดภัย 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว โดยรูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันได้
เปลี ่ยนแปลงไป และยังมีรายละเอียดที ่จะต้องกำหนดเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการป้องกันฝุ ่นละออง  
ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั ้นจั ่นหอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน จึงแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่น 
หอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน (การใช้งานเพื ่อรื ้อถอนทาวเวอร์เค รนลงจากตัวอาคาร)  
เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

1. ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะแนวอาคารติดกับ
ที่ดินอื่นตามที่กำหนดหรืออาคารท่ีอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน ผู้ดำเนินการต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่น
ละออง เช่น ล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ปิดหรือคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง 
การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิดให้มิดชิด การผสมคอนกรีตหรือการไสไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม 
และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง  

2. ระหว่างการก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ
นั่งร้านและค้ำยัน ที่ใช้รับน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นประจำสำหรับการก่อสร้างอาคาร  
ที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้าง
อาคารประเภทที่ใช้พ้ืนไร้คาน 

3. กำหนดให้นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะ ฐานรองรับต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  
2 เท่า ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้
ต้องไมน้่อยกว่า 4 เท่า 

4. ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจัน่ 
โดยเฉพาะปั้นจั่นหอสูงที่ใช้สอยเป็นประจำ และนำหลักการณ์ดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคาร 

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง โทรศัพท์ 0 2299 4351 และที่หมายเลข 0 2299 4360 - 64 

********* 
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กระทรวง กระทรวงพลังงาน 
กรม/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงพลังงาน 
ช่องทางติดต่อ www.energy.go.th   

1) หัวข้อเรื่อง B10 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง  B10 “คณุได้ประหยดั ชาติได้ประโยชน ์ลด PM 2.5” 

B10 เป็นน้ำมันดีเซลที ่มีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลที ่ผลิตจากปาล์มน้ำมันในอัตรา 10%  
ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา จากเดิมที่เป็น B7 ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันแบบ
ยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เนื่องจากไบโอดีเซลที่นำไปผสมในน้ำมันดีเซลนั้น
ช่วยลดสารพิษที่ออกมากับไอเสียรถยนต์ให้น้อยลง 

ที่สำคัญ ยังเป็นการช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้ใช้ B10 อีกด้วย เนื่องจากราคา B10  
จะถูกกว่าดีเซล B7 เดิม ลิตรละ 2 บาท และยังช่วยชาติประหยัดนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ถึงประมาณวนัละ 
1.8 ล้านลิตรเลยทีเด ียวจะเห็นได้ว ่า หากผู ้ใช ้รถเครื ่องยนต์ด ีเซลหันม าใช้ B10 กันมากขึ้น  
เกิดประโยชน์หลายต่อ เรียกได้ว่า คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ และยังช่วยลดฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านตรวจสอบรถยนต์รุ ่นที่สามารถใช้ B10 โดยสามารถโทรสอบถามที่
ศูนย์บริการรถยนต์ได้ ส่วนรถเก่าและรถยุโรปสามารถใช้ B7 เป็นน้ำมันดีเซลทางเลือก รวมถึงมี B20 
เป็นดีเซลทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกด้วย 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ภายนอก สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ (สสป.)   
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2558 6100 ต่อ 6732, 6734, 6737, 6740 

1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ เริ่มมีนาคมนี้เป็นต้นไป 
2) ที่มา/หลักการ 

ธ.ก.ส. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริการทางการเงินที่ครบวงจรและทันสมัย โดยเน้นการเพ่ิม
พันธมิตรรายใหม่และขยายช่องทางการให้บริการ เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ 
จึงได้พิจารณาสัญญาให้บริการจ่ายเงินรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการ
ให้บริการนี้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถูกรางวัล ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการขอขึ้นรางวัลสลากฯ 
ตลอดจนเป็นโอกาสในการเชิญชวนลูกค้าให้มาเลือกใช้บริการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. ได้มากยิ่งข้ึน 
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ 

ธ.ก.ส. รับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียง  
ร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตรา
ร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบัน 
ที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว อีกท้ังสามารถฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอ่ืน ๆ ที่ ธ.ก.ส. สาขาได้ทันที  

ในการนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการจ่ายเงิน
รางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” ให้กับพนักงานประจำสาขา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลและการตรวจพิสูจน์สลาก โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในงวดการออกรางวัล งวดประจำวันที่ 
1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. สาขา 1,272 สาขาทั่วประเทศ 
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา  

ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับความสะดวกในการขึ้นรางวัลและลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัลแล้ว  
ที่สำคัญยังช่วยบรรเทาปัญหาการนำสลากฯปลอมมาขึ้นรางวัลด้วย เนื่องจากสาขาของ ธ.ก.ส.มีการตรวจสอบสลาก
ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริการจ่ายเงินรางวัล
โดยเฉพาะ 
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ   

ทำให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัลมีความสะดวกในการรับเงินรางวัล  นอกจากนี้ 
ยังเป็นการส่งเสริมการออมให้กับลูกค้าปัจจุบันและประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า  ให้สามารถฝากเงินกับ  
ธ.ก.ส. ได้ง่ายยิ่งข้ึน  
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6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รบัขึน้รางวัลลอตเตอรี ่เริม่มีนาคมนี้เปน็ตน้ไป 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ลงนามเป็นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยเสียค่าธรรมเนียม
เพียงร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมาย
กำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทำให้ผู ้ซื ้อสลากฯ ได้รับ 
ความสะดวกในการขึ้นรางวัลและลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัล ที่สำคัญยังช่วยบรรเทา
ปัญหาการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมมาขึ้นรางวัลด้วย เนื่องจากสาขาของ ธ.ก.ส. มีการตรวจสอบสลาก
ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริก าร
จ่ายเงินรางวัลโดยเฉพาะ 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินรางวลัเฉพาะงวดปัจจุบันท่ีออกรางวัลเพียงงวดเดยีว อีกทั้งสามารถ
ฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ ธ.ก.ส. สาขาได้ทันที โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในงวดการออกรางวัล 
งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ทั้ง 1,272 สาขาทั่วประเทศ 

********* 
 



 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. การประปาวางแผนรับมือภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ สั่งเพิ่มมาตราการ
แก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

- 

4. ข่าวปลอม อย่าแชร์! มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมือง
เชียงใหม่ 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพ่ือให้

ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได ้
กระทรวงมหาดไทย - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจกัรกลแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ในระดบัพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเขตฯประสบภัยแล้ง จำนวน 22 จังหวัด รวม 128 
อำเภอ 676 ตำบล 5,849 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งได้เร่งประสานทุกหน่วยงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
โดยระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความ
เสี่ยงของพื้นที่ ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตืน้ การขุดบ่อน้ำบาดาล การเป่าล้างบ่อบาดาล และจัดรถบรรทกุ
น้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บา้นและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด สำหรับเกษตรกรขอความร่วมมือในการปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 
และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ 

ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความชว่ยเหลือ
ได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวง 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. สายด่วน PWA call center 1662 และ MWA Call Center 1125 

1) หัวข้อเรื่อง การประปาวางแผนรับมือภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การประปาวางแผนรับมือภัยแล้ง มั่นใจมนี้ำใช้อย่างเพียงพอ 

ประเทศไทยขณะนี้กำลังเผชิญกับภัยแล้งในหลายพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้วางมาตรการ 
สู้ภัยแล้ง ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ ดังนี้ 1. ด้านแหล่งน้ำดิบ มุ่งเน้นให้การประปาส่วนภูมิภาคทกุสาขา 
มีปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพเพียงพอ ตลอดฤดูแล้ง รวมทั้งมีการสำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบเพื่อทำแผน
จัดการแหล่งน้ำ 2. ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ รักษาปริมาณน้ำดิบที่คงอยู่ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตลอด
ฤดูแล้งและจัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ 3. ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชน เตรียมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รบัความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งในและนอกเขตบริการ โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของการ
ประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม ได้ที่ www.pwa.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน PWA call 
center 1662 

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ การประปานครหลวง 
มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดนำ้ดว้ยอีกทางหนึง่ โดยได้มีการวางแผนรบัมอื
ภัยแล้ง 3 ระยะ ดังนี้ 1. ระยะสั้น แก้ไขปัญหาโดยเปิดจุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้ให้บริการประชาชนฟรีทุกวัน  
ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. และให้บริการรถน้ำดืม่เคลื่อนที่ใน
ชุมชนต่าง ๆ ฟรี 2. ระยะกลาง จะมีการดำเนินโครงการปรับปรงุกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 – 10 เพื่อ
ขยายและเพิ่มกำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ปรับปรุงคลองประปาฝั่ง
ตะวันตก และก่อสร้างขยายถังเก็บน้ำใสที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน และ 3. ระยะยาว วางโครงการผันน้ำดิบ
จากคลองประปาฝั่งตะวันตกเข้าสู่คลองประปาฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการของการ
ประปานครหลวงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center 1125 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2563 
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กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2278 8400 - 19 

1) หัวข้อเรื่อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ สั่งเพ่ิมมาตราการแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มฯ สั่งเพ่ิมมาตราการแก้ปญัหา ฝุ่น PM 2.5 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ได้สั่งเพิ่มมาตรการและแนวทางการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด รวมถึงจังหวัดที่มีปัญหาหมอกควัน 
โดยให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้ 

- ห้ามเผาในพื้นที่เขตชุมชนเด็ดขาด  
- เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่มีควันดำและมลพิษ  
- ควบคุมการใช้ยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤต และสนับสนุนให้ประชาชนใช้

ระบบขนส่งสาธารณะทดแทน  
- สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ/รถยนต์ไฟฟ้า หรือทางเลือกอื่นที่ไม่ก่อมลพิษ เช่น ทางจักรยาน 

ในช่วงที่มีมลพิษทางอากาศมีค่าสูง  
- ลดหรือหยุดกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูง 
นอกจากนั้นได้มีการหารือแนวทางจัดสร้างระบบ Citizen Watch ให้ประชาชนรายงานป้ายทะเบียน

ของรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ และใช้เป็นเงื่อนไขในการอนุญาตต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี การพิจารณาให้
เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่จากบ้านได้ กำหนดมาตรการเยียวยาและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจาก
มลพิษทางอากาศที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของทางราชการ และกำหนด 
ค่าปรับรวมทั้งบทลงโทษรถยนต์ที ่มีการถอด Catalytic Converter หรือ Diesel Particulate Filter (DPF)  
ออกจากยานพาหนะ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2282 1461 

1) หัวข้อเรื่อง ข่าวปลอม อย่าแชร์! มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข่าวปลอม อย่าแชร์! มสัยิดเกิน 100 แห่ง ทัว่เมืองเชียงใหม่ 

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่  
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าว
นั้นเป็น “ข้อมูลเท็จ” 

จากที่มีผู้โพสต์ว่าตะลึงทั้งเมือง มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่ กรมการปกครอง ขอชี้แจง
ให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จากการตรวจสอบทางทะเบียนล่าสุดเมื่อสิ้นปี พ.ศ.
2562 (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีมัสยิดจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่งเท่านั้น ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่า มัสยิดต้อง
จดทะเบียนแต่อย่างใด เพียงแต่เมื่อจดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล และนอกจากมัสยิดแล้ว ยังมี
สถานที่ประกอบศาสนกิจที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นอีกด้วย เช่น มูศ็อลลา บาแล หรือบาลาเซาะ เป็นต้น ซึ่งมิได้มี
กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด 

ดังนั ้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื ่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อ  
ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนา
อิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 0 2282 1461 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2563 

 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2791 7142 

1) หัวข้อเรื่อง มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพ่ือให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพ่ือให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากรณีการขอสัญชาติของผู้สูงอายุไร้สัญชาติอยู่ระหว่างดำเนินการ
ปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยกรณีผู้สูงอายุนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของคนต่างด้าวในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการแก้ไขอุปสรรคในการขอแปลง
สัญชาติเป็นไทยของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ุ รวมถึงกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รัฐมี
นโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิโดยได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎร์และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก พร้อมทั้งได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้สามารถขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยได้เช่นเดียวกับคนต่างด้าวอื ่นทั ่วไป โดยปรับปรุงแนวทางประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้แปลงสัญชาต ิในประเด็นต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติเรื่องการมีความประพฤตดิี คุณสมบัติเรื่องการ
มีอาชีพเป็นหลักฐาน คุณสมบัติเรื่องการมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และคุณสมบัติเรื่องการมีความรู้ภาษาไทย  

กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
สัญชาติของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์รวมถึงกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้เร่ง
ดำเนินการอย่างจรงิจังและเร่งดว่นเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นสัญชาตใิห้แก่บุคคลกลุ่มดงักล่าว เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่พึง
มีพึงได้ตามกฎหมายและนโยบายรัฐ และห้ามไม่ให้มีการแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน
ใดๆ จากการดำเนินการโดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรแล้วยังทำให้
เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและจริยธรรมที่ดีของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ 
ปราบปรามผู้จำหน่าย 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. กรมอนามัย คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด 
ด่านแรกสกัดเช้ือโรค 

กระทรวงสาธารณสุข - 

3. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติด
เช้ือไวรัส โควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะ

วิกฤติโรคระบาด 
กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ  0 2222 1871 

1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ ปราบปรามผู้จำหน่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มหาดไทยเดนิหน้าแกป้ัญหายาเสพตดิ ลดผู้เสพ ปราบปรามผู้จำหน่าย 
กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสั่งการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ และประสานฝ่ายความมั่นคง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้
กฎหมาย ระบบบำบัดผู้ติดยาเสพติดผ่านชุมชนบำบัด และการสมัครใจบำบัด โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ดำเนินการลดอุปสงค์ อุปทานของยาเสพติด ดังนี้  

ในส่วนของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย (อุปทาน/Supply Side) เจ้าหน้าที่ต้องเน้นการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสำคัญทั้ง
กับฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดประชาชน
สนับสนุนการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนดำเนินการในรูปแบบประชาสังคม (Civil Society) โดย
ใช้การข่าวร่วมกับการปราบปราม พ้ืนที่ชายแดนนายอำเภอต้องใช้กลไกประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดน (Border Liaison Office: BLO) เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ไปจนถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน  

ในส่วนของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (อุปสงค์/Demand Side) ป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่  
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงสูง (15 – 24 ปี) โดยใช้พลังครอบครัว กล่อมเกลาให้เป็นคนดี หรือ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบำบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจ ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกรม  
การปกครอง ที่ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ การลดผู้เสพซ้ำ เน้นการคืนคนดีสู่สังคม โดยติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาในทุกระบบ โดยเฉพาะให้ความสำคญัชุมชนบำบัด เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกผ่านความร่วมมือและเปิดโอกาสจากคนในชุมชนด้วยกัน ตลอดจนการ
ส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีเพ่ือสร้างรายได้ ไป
จนถึงเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ “ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่” ทั้งท้องที่และท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จริงจัง หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2590 4053 

1) หัวข้อเรื่อง กรมอนามัย คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด ด่านแรกสกัดเชื้อโรค 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรมอนามัย คมุเขม้ 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด ด่านแรกสกดัเชือ้โรค 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะโรงอาหาร ฟู้ดคอร์ท คุมเข้ม 3 ขั้นตอนล้างทำความสะอาด
ภาชนะถูกหลักสุขาภิบาล เป็นด่านแรกสกัดเชื้อโรคสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการที่
สำคัญที่สุดที่จะทำให้ภาชนะที่ใช้ในโรงอาหาร หรือฟู้ดคอร์ท สะอาดปลอดภัย คือการล้างที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
โดยล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งสนิท 3 ขั้นตอน คือ  

1) ขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจาน 
2) ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง 
3) ฆ่าเชื้อโรคด้วยการทำให้แห้ง โดยตากแดดหรืออบด้วยความร้อน  

ส่วนวิธีการเลือกและใช้ช้อนส้อมและภาชนะให้ถูกสุขอนามัยนั้น ให้เลือกที่ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รูปทรงทำความสะอาดง่าย ทนทาน ไม่แตกหักง่าย และใช้ให้ถูกประเภทอาหาร 
เมื่อล้างสะอาดแล้วเกบ็ควำ่ให้แห้ง และต้องเก็บให้เป็นระเบียบ วางซ้อนนอนเรยีงเปน็ทางเดยีวในภาชนะโปร่ง
สะอาดหรือวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดที่มิดชิด โดยให้เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 เซนติเมตร 

กรมอนามัย ไม่แนะนำให้นำช้อนส้อมมาจุ่มหม้อหุงข้าวเพ่ือฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากหม้อหุงข้าว 
ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้ และหากเป็นหม้อหุงข้าวประเภทที่เคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟลอน 
เซรามิค อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารโลหะจำพวกตะกั่วและโครเมียม  ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสุขภาพ 0 2590 2000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข้อแนะนำประจำวนัในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข “กินร้อน ช้อนกลาง 

ล้างมือ” หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอดว้ยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก 
ปาก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ผู้ป่วย
และผู้ที่มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  

สำหรับประชาชนที่มีประวัติ เดินทางไปในพ้ืนที่ เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่ วย  
หลังเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก 
ไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม 
และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

หากผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดและ  
หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ขอให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไป
ท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปขอให้ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแปรปรวน ใช้มาตรการ  
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และสวมหน้ากากป้องกันโรค เวลาไอ จาม หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ
โรคระบบทางเดินหายใจ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรม
ควบคุมโรค โทร. 1422 

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หน้ากากอนามัย ใส่อยา่งไรให้ถูกต้อง 
ในช่วงนี้บางพ้ืนที่ของประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นละออง และสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ

ไวรัสต่าง ๆ ที่อาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรค อาทิ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด กรมควบคุมโรคจึงขอ
แนะนำวิธีการสวมใส่หนา้กากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยถูกวิธสีามารถป้องกันเชื้อโรค
ที่มากับอากาศได้ถึง 80% 

ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย 
1. ล้างมือให้สะอาด ก่อน – หลังสวม และถอดหน้ากากทุกครั้ง 
2. จับสายคล้องหูทั้งสองข้าง 
3. สวมคลุมจมูกและปาก ให้นำด้านที่มีลวดไว้บริเวณสันจมูก โดยหันหน้าด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก 
4. ดันลวดให้แนบกับสันจมูกและใบหน้า 
5. ดึงขอบล่างให้คลุมใต้คาง 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 

โทร. 1422 
******* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2232 1341 

1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้ประกนัตนอุ่นใจ “รกัษาได้ตามสิทธ”ิ แม้ในภาวะวิกฤตโิรคระบาด 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด – 19” และทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ
รุนแรง ปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของ  
คนที่ป่วย 

สำนักงานประกันสังคม ได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ
เตรียมความพร้อมในการรักษาและวิธปี้องกันอย่างเตม็ที่ รวมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำ
เรื่องสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนี้ 

กรณีเจ็บป่วย : ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน : 
- ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยสำนักงานประกันสังคม  

จะรับผิดชอบภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด 
- ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับ

ประโยชน์ทดแทน  
- กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย และต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานหลายวันทำให้

สูญเสียรายได้ สามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม 

ทั้งนี้ขอให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
สวมใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันเชื้อโรค หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่
ใกล้ชิดผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่แออัดและมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงโรคระบาด และ
หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดนิหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนือ่ยหอบ ให้สวมหน้ากาก
อนามัย และรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว โดยสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ขอรับการรักษา 
พยาบาลได้ตามสิทธิ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสายด่วน 
1506 

******* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข 
50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหา
น้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

4. ปภ.ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2241 9000 

1) หัวข้อเรื่อง มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ 

รัฐบาลได้มีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแก้ปัญหาหน้ากากอนามัย
ไม่เพียงพอสำหรับประชาชนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เนื่องจากกำลังการผลิตหน้ากาก
อนามัยในประเทศไม่สามารถผลิตสำหรับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างเพียงพอ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน 
โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ จัดทำหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนที่สนใจ เพ่ือเป็นวิทยากรครู ก. โดยใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน 225 
ล้านบาท ที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 
50 ล้านชิ้นโดยให้วิทยากรครู ก. เป็นผู้สอน ประชาชนทุกครัวเรือนเพ่ือผลิตไว้ใช้เอง ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าว
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัย
ไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคและลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ จามได้ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที ่ 12  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปญัหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  

รัฐบาลได้มีมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับแก้ไขปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ที่สำคัญดังนี้ 

- ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และระงับ
หรือเลื่อนการเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงประเทศเฝ้าระวัง ในกรณี
ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เดินทางกลับหรือมีเส้นทางแวะผ่าน (Transit/Transfer) ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจำเป็นต้องสังเกตอาการ ให้สามารถปฏิบัติงานภายในที่พัก  
14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา  

- ให้ติดตามและดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 และ
ประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดเตรียมสถานที่สำหรับสังเกตอาการในกรณีที่พบผู้เดินทางที่เข้าข่าย
ต้องสงสัย 

- ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า และสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดหาสินค้าที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเจลฆ่าเชื้อ  
ให้เพียงพอกับความต้องการ และดำเนินการป้องกันการกักตุนและควบคุมราคาสินค้าตามกฎหมาย  

- จัดให้มีศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากเชื้อไวรัส  COVID-19 ขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล  
เพ่ือบูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนราชการ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ
สาธารณชน 

- ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การแข่งขันกีฬา การจัด
คอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการตามปกติ  
ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่
ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ 
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ รัฐบาลจะได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที ่ 12  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลวางแนวทางการเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลวางแนวทางการเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ำ มุ่งแกป้ญัหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
รัฐบาลได้ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

เป็นหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การ
พัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ำอย่างสมดุล รัฐบาลมีแผนงานโครงการที่สำคัญที่มีศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 456 โครงการ มีโครงการขนาดใหญ่ได้
ขับเคลื่อนไปสู่การดำเนินการแล้ว เช่น อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ  
โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง – 
แม่งัด–แม่กวง  โครงการบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก และโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน 
ในอนาคต จำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 โครงการ 

การดำเนินการช่วยเหลือของรัฐที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำโดยมี
ผลงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการระหว่างปี 2561 – 2562 ได้พ้ืนที่รับประโยชน์ 2.56 ล้านไร่ ครัวเรือน
รับประโยชน์กว่า 2,500,000 ครัวเรือน ปริมาณน้ำ 475 ล้านลูกบาศก์เมตร และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ 12,000 ไร่ 

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ภัยแล้งยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้อนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากเงินงบประมาณปกติดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ให้ดำเนิน
โครงการเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ำและเพ่ิมน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ.
2562 จำนวน 144 โครงการ ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณน้ำเก็บกักได้อีก 28.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับ
ประโยชน์กว่า 85,000 ครัวเรือน และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เพ่ิมเติมอีกจำนวน 
2,041 โครงการ 

ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ 1) ความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนด้วยการแจกจ่ายน้ำด้วยรถน้ำ ขนน้ำเติมถังกลาง ซ่อมแซมระบบประปา เป่าล้างบ่อบาดาล 
การจัดหาภาชนะรองรับเพ่ือเก็บกักน้ำและการขุดลอกแหล่งน้ำ 2) ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ได้
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการสูบน้ำ ขุดบ่อบาดาลและขุดลอกแหล่งน้ำ เป็นต้น 

พร้อมทั้งยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการแหล่งเก็บน้ำในระดับท้องถิ่นในปี 2563 
ได้แก่ การขุดลอกหรือซ่อมแซมแหล่งน้ำเดิม ขุดสระน้ำหรือแหล่งเก็บน้ำเพิ่มและฝายชะลอน้ำ อีก 7,172 
โครงการ โดยเมื่อดำเนินการเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร 

จากความร่วมมอืของทุกภาคส่วนที่ไดร้่วมกันระดมความคิดในการหามาตรฐานแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่
เกิดขึ้น จะทำให้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งผ่านพ้นไปได้จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที ่ 12  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
2) ท่ีมา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา 

จากการติดตามข้อมูลปัจจัยเสี่ยงการเกิดไฟป่ากับ GISDA ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ 
เชียงราย แพร่ พะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน และแม่ฮ่องสอน) พบจุดความร้อนสะสมในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
แห่งชาติ และพ้ืนที่การเกษตร อีกทั้งสภาพอากาศยกตัวได้ไม่ดีและมีลมอ่อน จึงมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน
ในพ้ืนที ่
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ภายใต้ “4 มาตรการเชิงพ้ืนที่ 5 มาตรการ
บริหารจัดการ” เน้นมาตรการคุมเข้มการเผาในพ้ืนที่ และการประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด พร้อมใช้กลไกระดับพ้ืนที่ 
ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกรถึงผลกระทบจาก
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการ ห้วงเวลาห้ามเผา และกฎหมายห้ามเผา ซึ่งมี
บทลงโทษทั้งจำและปรับ 
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 

พ้ืนที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดมีแนวโน้มการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง 
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ/จะได้รับ 

ประชาชนชนรับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเด็ดขาด    

6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควนั และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

จากการติดตามข้อมูลปัจจัยเสี่ยงการเกิดไฟป่ากับ GISDA ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า มีจุด
ความร้อนบริเวณพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการ
ดำเนินชีวิตของประชาชน  

รัฐบาลจึงได้สั่งการให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 อย่างเต็มกำลัง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ ภายใต้ “4 มาตรการเชิงพ้ืนที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” เน้นมาตรการคุมเข้มการเผาในพ้ืนที่ 
พร้อมใช้กลไกระดับพื้นที่ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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และเกษตรกรถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ ห้วงเวลา
ห้ามเผา และกฎหมายห้ามเผา ซึ่งมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ โดยมีการออกประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาดใน
พ้ืนที่เขตจังหวัด ดังนี้  

จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563  
จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563  
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2563  
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2563  
จังหวัดพะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2563  

โดยบางจังหวัดได้ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเผาแล้ว  
และขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาทุกรูปแบบและปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเคร่งครัด  

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการป้องกันไฟป่าและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่อย่างเข้มข้นและรอบด้าน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล  
ด้านสาธารณภัย สนับสนุนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพ่ิมความชุ่มชื้นและลดปริมาณมลพิษในอากาศ รวมถึง
สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการออกทำงานร่วมกับชุดเสือไฟของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพ้ืนที่ พร้อมทั้งร่วมกับกองทัพบกจัดส่งอากาศยานดับไฟป่าในพ้ืนที่ภูเขาสูงที่ยากต่อ
การเข้าถึง ซึ่งจะประจำการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพ่ือควบคุมวิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการเผาหรือพบเหตุ 
สาธารณภัยต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784 

********* 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000 

1) หัวข้อเรื่อง หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย 
กรมอนามัยขอแนะนำประชาชน ในการป้องกันตนเองเบื้องต้นจากเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับ

ประชาชนที่ปกตไิม่มอีาการป่วย สามารถใช้หน้ากากที่ทำจากผ้าทดแทนการใช้หนา้กากอนามัย ซึ่งหน้ากากผ้า
สามารถเย็บใช้เองได้ ซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง และยังช่วยประหยัดเงินด้วย 

ในกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่มีผู้คนแออัด ท่านอาจไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากาก  
แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องไปในพ้ืนที่ที่มีผู้คนแออัด ท่านสามารถใช้หน้ากากผ้าเพ่ือลดการปนเปื้ อนละอองฝอย
จากการไอ จามได้ 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย  
0 2590 4000 

********* 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ย่ิงรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า – ออกในพื้นที่ที่มี 
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ตอบตรง 9 ข้อสงสัย  โควิด-19 (COVID-19) กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ข้อความเสียง 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  

ลดดอกเบ้ียและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน 
กระทรวงการคลัง - 

6. ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรค
โควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม/หน่วยงาน สำนักงบประมาณ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงบประมาณ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2265 1000 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย
ทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 ดังนี้  

1) มาตรการด้านการเงิน ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท (2) มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3) มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ (4) มาตรการสินเชื่อเพ่ือ
ส่งเสริมการจ้างงานของสำนกังานประกนัสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาท 

2) มาตรการภาษี ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 
(1) มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยลดอัตราภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 

(2) มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) (3) มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานใน
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถหักรายจ่ายได้ 3 
เท่า และ (4) มาตรการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ 

3) มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ดังนี้ 
(1) มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เช่น คืนค่าประกันการใช้ไฟบางส่วน เป็นต้น 

ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 (2) มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของ
นายจ้างและลูกจ้าง (3) มาตรการบรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทน ในการให้บริการของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ (4) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (5) มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน และ (6) มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

กระทรวงการคลังมั่นใจ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง
ทางตรงทางอ้อม ระยะที่  1 จะช่วยบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2265 1000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที ่ 19  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เรว็ ลดการแพร่เชือ้ 

กระทรวงสาธารณสุขขอเตือนประชาชนทั่วไป ว่ามือของท่านอาจเป็นพาหะนำโรค แพร่เชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) เวลาที่ท่านไอ จามใส่มือ เชื้อโรคจะติดมือและเมื่อไปสัมผัสสิ่งใด เช่น ปุ่มลิฟท์  
ราวบันได เชื้อโรคอาจเกาะสิ่งนั้น เมื่อผู้อื่นไปสัมผัสต่อก็จะติดเชื้อโรคได้ ควรใช้ทิชชูปิดปาก เวลาไอ จาม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย และควรนำทิชชูนั้นไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด หากไม่มีทิชชูให้ใช้
ข้อศอกแทน โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม ใช้มุมข้อศอกและต้นแขนด้านในปิดปาก
และจมูก หลังจากไอ จามแล้วต้องรีบล้างมือ โดยใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งลดการแพร่เชื้อ โดยท่านสามารถตรวจสอบอาการของท่าน
เบื้องต้นได้ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเพ่ิงกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ภายใน 14 วัน 
หลังจากไปพ้ืนที่ระบาดที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ควรรีบไปพบแพทย์  และถ้าสงสัยว่าติดเชื้อ  
ให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้ง
ข้อมูล เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่พัก 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่ วนกรมควบคุมโรค  
โทร. 1422 หรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียล “รู้กันทันโรค” 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที ่ 19  มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเรื่อง แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะนำประชาชนที่เดนิทางเข้า - ออกในพื้นที่ทีม่กีารระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไปในพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เพื่อเป็นการป้องกันและความปลอดภัยของตนเองและบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด ควรปฏิบัติตนดังนี้  

ก่อนการเดินทาง ขอให้หาข้อมูลสถานการณ์การระบาดของประเทศปลายทาง โดยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรคหรือองค์การอนามัยโลก หากไม่จำเป็นขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยง
หรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศ แต่หาก
จำเป็นต้องไปขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันตนเอง เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย 
และศึกษาคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ  

ระหว่างการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนรวมกันอยู่ 
จำนวนมากหรือที่สาธารณะ ขอให้หมั่นล้างมือ อย่าขยี้ตา แคะจมูก ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน  
หากเจ็บป่วยให้ประสานขอความช่วยเหลือกับสถานทูต  

เดินทางกลับ ประเทศไทยไม่มีนโยบายการกักตัวผู้เดินทางที่สนามบิน แต่มีมาตรการการตรวจ 
คัดกรองและการเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน หากมีอาการป่วยระหว่างเข้าประเทศ จะถูกแยกตัวไว้  
เพ่ือตรวจวินิจฉัยและส่งไปที่โรงพยาบาลที่กำหนด หากไม่มีอาการป่วยจะได้รับบัตรคำเตือนสุขภาพพกติดตัวไว้ 
เมื่อกลับบ้านแล้วมีอาการสงสัยป่วยขอให้สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ทุกวัน ไม่ใช้ ของใช้ร่วมกับผู้อื่น  
หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  หรือทาง
แชทบอท (Chatbot) ชื่อ “คร.OK”  ที่สามารถตอบคำถามที่พบบอ่ย หรือ ออฟฟิเชียลไลน์ ชื่อ “รู้กันทันโรค” 
ประชาชนสามารถเลือกใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อฟังข้อมูลอัตโนมัติ หรือฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที ่ 19  มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center 1313 
1) หัวข้อเรื่อง ตอบตรง 9 ข้อสงสัย  โควิด-19 (COVID-19) 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ตอบตรง 9 ข้อสงสัย  โควดิ-19 (COVID-19) 
ไขข้อสงสัยให้กับประชาชนกับ 9 คำถามที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-

19) โดยแพทย์ ดังนี้ 
1. เดินสวนกับผู้ป่วย โควิด-19 ติดโรคหรือไม่? 

ตอบ การเดินสวนกันไปมา ไม่ติดโรค เนื่องจากโรคนีส้ามารถตดิต่อกันผ่านฝอยละออง หากไม่ได้มี
การไอจามออกมา โอกาสที่จะติดต่อกันมีน้อยมาก แต่หากเป็นไปได้ควรมีระยะห่างในการคุยกันอย่างน้อย 6 
ฟุต หรือ 2 เมตร 

2. จับต้องสิ่งของที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่? 
ตอบ การจับต้องสิ่งของโดยทั่วไปจะไม่ติดโรค อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ขอให้ทุกคนหมั่นล้างมือ 

ก่อนที่จะสัมผัสกับใบหน้า ตา จมูก และปาก 
3. ต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรคตลอดเวลาหรือไม่? 

ตอบ โดยปกติหน้ากากอนามัยจะใส่ให้กับผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในกรณีคนปกติ
หากไปในที่ชุมชนหรือคนหมู่มาก ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน 

4. ปัจจุบันมียาหรือวัคซีนสำหรับโควิด-19 หรือไม่? 
ตอบ ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการใช้ยาในการรักษา ในขณะนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้ว

ว่าจะมียาที่จะใช้ต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัสได้ ส่วนวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันเมื่อเกิดโรคระบาด 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง 

5. ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไปใช่หรือไม่? 
ตอบ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่าๆ กันในทุกช่วงอายุทั้งในผู้ที่แข็งแรง เด็กเล็ก หรือ

ผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ร่างกายยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรค แต่ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกัน 
6. ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่? 

ตอบ ข้อมูลการศึกษาปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด -19 ใช้ระยะเวลาฟักตัวประมาณ 1 -14 วัน 
โดยทั่วไปจะให้ผู้ที่เสี่ยงเก็บตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อมูลว่าผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟักตัวช่วง
ท้ายสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้ แต่ในผู้ที่ไม่มีอาการโอกาสที่จะไอ จาม จะน้อยกว่าผู้ที่มีอาการ 
สำหรับผู้ที่มีอาการควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันกับผู้อื่น 

7. โควิด-19 หายแล้วกลับมาเป็นได้อีกหรือไม่? 
ตอบ ตามหลักการทางไวรัสวิทยาปัจจุบัน ร่างกายจะมีภูมิต้านทานที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้

กลับมาเป็นอีก แต่ต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคตหากไวรัสโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม  
8. โควิด-19 ติดจากคนสู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนได้หรือไม่? 

ตอบ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ในสัตว์เลี้ยง 
9. โควิด-19 ทนอากาศในประเทศไทยไม่ได้? 

ตอบ โดยทั่วไปไวรัสจะทนความร้อนได้ไม่ดี หรือสามารถตายได้ในสภาวะอากาศร้อน 
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการติดตามข่าวสารเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 
******** 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2645 9000 , 0 2202 1980 - 5 

1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน 

2. ที่มา/หลักการ 

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว
เนื่องจากชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า  
ของธนาคารที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธอส.  
ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้า 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระ 

สำหรับ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ธนาคารได้
เตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี เพ่ือลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งผู้ขอรับ
มาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
2. ต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อาทิ ไกด์นำเที่ยว 

พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง อาชีพ
อ่ืนๆ ที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง และธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพ่ือเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการ
ใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

3. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
     ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและ

บรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เท่ากับ 1.00% ต่อปี  
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4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผอ่นชำระ 4 เดือน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 10 ,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019” เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย
การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% 
ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือ
ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบนัของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนไดร้ับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

2. ต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อาทิ ไกด์นำเที่ยว 
พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง 
อาชีพอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง และธนาคารจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพ่ือเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่อง จากวงเงิน 
มีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ธอส.  
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

******** 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533 

1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนทีเ่ข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรคโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้ประกันตนทีเ่ข้าข่ายสงสัย สามารถขอรบัการตรวจโรคโควดิ-19 (COVID-19) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบาด 
ไปทั่วโลก สำนักงานประกันสังคมขอย้ำผู้ประกันตน ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ โปรดอย่าละเลย ให้ไป 
เข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้อง  
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพ่ือแพทย์
ประเมินอาการได้ถูกต้องหากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่ายโรคโควิด-19 แพทย์จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ 
โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ  

หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัด ต่างพ้ืนที่ 
สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ เคียง หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม 
จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกัน 
เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

และขอย้ำว่าหากไม่มีอาการใดๆ หรืออาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของการตรวจ ไม่แนะนำให้ไป
ขอตรวจเองเนื่องจากจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเข้าไปรับเชื้อในโรงพยาบาล ควรเฝ้าระวังและสังเกตอาการ
ตนเองอยู่ในบ้าน ใช้อุปกรณ์ป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ ออกกำลังกาย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน ยึดหลักการกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง 
และล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อับอากาศ และหากมีอาการ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบเข้า
โรงพยาบาลตามสิทธิตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพ่ือให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคเพ่ือมิให้เป็นโรคลุกลาม 
และแพร่เชื้อต่อผู้อื่นต่อไป 

******** 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น 
ป้องกันโควิด-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ 

กระทรวงการคลัง - 

4. ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรอง
อย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

กระทรวงคมนาคม - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน 

แนะวิธีกักตัว 14 วัน 
กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

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 11 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 
เร่ือง มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินการในด้านต่างๆ 6 ด้าน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

1. ด้านสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติด
โรคติดต่ออันตรายรวมถึงประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน และมี
ประกันสุขภาพ และดำเนินการตามมาตรการกักกันของรัฐอย่างเข้มงวด และส่ังห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทาง
ไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันมีเพียงพอ โดยได้ให้ทุกโรงพยาบาล
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับหากสถานการณ์ปรับเข้าสู่ระยะที่สาม และแนะนำให้คนไทยที่พำนักอาศัยใน
ต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีข้ึน 

2. ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ได้เร่งผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก เจลและแอลกอฮอล์ให้
เพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุมหรือชุมชน  

3. ด้านข้อมูลการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) กระทรวงสาธารณสุข 
แถลงด้านข้อมูลทางการแพทย์ การสาธารณสุข (2) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านต่างประเทศ มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศจาก TEAM THAILAND ใน
ต่างประเทศเพื่อเป็นทีมเฉพาะกิจดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าทีม 

5. ด้านมาตรการป้องกัน ให้ปิดสถานที่ที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะเวลา 2 
สัปดาห์ เช่น ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ ฟิตเนส สปาและโรงมหรสพ และส่ังปิดช่ัวคราว 
สำหรับสนามมวย สนามม้า สนามกีฬาที่มีผู้ชมแออัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะ
คล่ีคลาย และงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้าต่าง ๆ กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบด้วย สำหรับห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร้านอาหาร ให้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

ส่วนการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ให้งดวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายน 
2563 และเล่ือนออกไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม งด
กิจกรรมที่มีการเคล่ือนย้ายคนข้ามจังหวัด และให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหล่ือมเวลาทำงานและการ
ทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงเร่งดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคใน
ทุกอำเภอ เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด่วน และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการ
ดำเนินการเฝ้าระวัง 

6. ด้านมาตรการช่วยเหลือเยียวยา พิจารณามาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
ในกรณีที่ต้องชะลอการ lay off พนักงาน ลูกจ้าง และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีภาระในการผ่อนชำระ เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อน
ผันการชำระค่างวด  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากถึงประชาชนโดยขอให้งดการเดินทางไป

ต่างจังหวัดหรือเล่ือนการเดินทางในช่วงเวลานี้ออกไปก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่สุดที่จะ
ช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 และขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้
สำหรับการปฏิบัติได้ทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น 

ส่วนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน พบปะสังสรรค์ ก็ควรงดเช่นกัน โดยแนะนำให้
ซื้อกลับบ้านหรือให้ส่งมาที่บ้านจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากที่สุด และขอความร่วมมือ
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัส
โควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งในครัวเรือนด้วย 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2202 1980 – 5 และ 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียได้ 

2) ที่มา/หลักการ 
ตามท่ีได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลาย

ประเทศ ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีมีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมี
บ้าน” จึงได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-19 ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกค้า
ยังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในกรอบวงเงินสินเช่ือลูกค้าธนาคาร 20,000 
ล้านบาท 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยแสดงหลักฐานหรือเอกสาร หรือข้อมูลอื่นท่ีเช่ือมโยงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังลูกค้าท่ียังมีสถานะปกติ และลูกค้าท่ีมีสถานะเป็นหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แบ่งเป็น 3 กรณี 
ประกอบด้วย ดังนี้  

1.กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้  จนถึงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563) ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเช่ือตามท่ี
ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม  

2.กรณีพ้นระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบี้ยตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563) ให้ผ่อนชำระ ดังนี้  

(1) ลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25% ต่อปี ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยราย
เดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน (ปัจจุบันอัตราดอกเบ้ีย MRR ธอส. เท่ากับ 
6.375 % ต่อปี) เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้กลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

(2) ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือเพื่อซื้อ/ปลูกสร้างแฟลต ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปี ให้
ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน (ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ธอส. เท่ากับ 5.875 % ต่อปี) เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตาม
เงื่อนไขของสัญญาเดิม 

3.กรณีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท่ีรายได้ได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจากประเทศกลุ่มเส่ียงให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และ
เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน 
เปิดให้ยื่นคำขอใช้มาตรการได้ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

ท้ังนี้ ลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ท่ีสาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งต้ังแต่บัดนี้ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาส้ินสุดโครงการก่อนกำหนด หาก
ธนาคารให้สินเช่ือเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าท่ียื่นคำขอ
ก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี ธอส. ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 
โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 

 
 



- 2 - 
3. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-
19 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะ
ดอกเบ้ีย เพื่อให้ลูกค้ายังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียได้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 3 กรณี ประกอบด้วย ดังนี้  

1. กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบ้ียตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2563) ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเช่ือ
ตามที่ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของ
สัญญาเดิม  

2. กรณีพ้นระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบ้ียตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2563) ให้ผ่อนชำระ ดังนี้  

(1) ลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบ้ีย MRR -1.25% ต่อปี ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ีย
รายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้
กลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

(2) ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อซื้อ/ปลูกสร้างแฟลต ให้ใช้อัตราดอกเบ้ีย MLR -1.25% ต่อปี 
ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อน
ชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

3. กรณีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบ ให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน โดยเปิดให้ยื่นคำขอได้ถึงวันที่  
30 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ และกำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)  
โทร 0 2645 9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

******** 



 
 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2283 3024 

1) หัวข้อเร่ือง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรอง
ผู้โดยสารเข้มงวดมากขึ้น ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. จากประเทศกลุ่มเส่ียงทุก
เที่ยวบิน รวมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการ
เดินทาง เข้า – ออกประเทศไทย โดยติดต้ังเคร่ืองเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร สำหรับท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานเชียงราย (ทชร.) ได้จัดหลุมจอดเฉพาะสำหรับเที่ยวบินที่มาจาก
ต่างประเทศทุกเที่ยวบิน พร้อมติดตั้งเคร่ืองเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร บริเวณพื้นที่หน้าด่าน
ควบคุมโรคอย่างเข้มงวด  

สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มมาตรการ
ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าผู้ที่ร่วมเดินทางทุกคนถูกตรวจคัด
กรองสุขภาพแล้วระดับหนึ่ง โดยได้ติดตั้งเคร่ืองเทอร์โมสแกน รวมทั้งออกมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังและ
ติดตามค้นหากลุ่มเส่ียงในกลุ่มพนักงานลูกจ้าง และพนักงานบริษัทจัดจ้างภายนอก ทุกคนและทุกวัน เพื่อเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดการระบาดเป็นระยะที่ 3 หรือ super spreader รวมทั้งได้เพิ่มความถี่การทำความสะอาดอุปกรณ์
และพื้นที่ที่ผู้โดยสารสัมผัสแบบ Deep Clean อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาฆ่าเช้ือไวรัส COVID-
19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ และขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า รถลีมูซีน รถเเท็กซี่ ให้ทำความสะอาดภายในห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  

นอกจากนี้ทุกท่าอากาศยานของ ทอท. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center : EOC) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท่าอากาศยาน และใช้ประโยชน์จากระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ซึ่ง ทอท. และ ตม. ได้ติดต้ังและใช้
งานมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มงวดครบถ้วน และเต็มความสามารถตาม
ขั้นตอนและมาตรฐาน เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม  

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center 1313 

1) หัวข้อเร่ือง โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน 

เช้ือไวรัสโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้จากความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนเพียงบางคน  กรณี
ตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ 22% ของผู้ติดเช้ือในประเทศสิงคโปร์ยังคงมีกิจกรรมทางสังคม ถึงแม้จะเร่ิมมี
อาการแล้ว หรือไม่รีบไปพบแพทย์ ทำให้เช้ือไวรัสแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เช่น 

- ไม่แยกสังเกตอาการตนเอง (Quarantine) เมื่อมีความเส่ียง หรือกลับมาจากพื้นที่เส่ียง 
- มีอาการไม่สบายแล้วยังไม่หยุดงาน ยังเข้าไปร่วมงานหรือไปในที่ซึ่งมีคนอยู่มาก 
- ป่วยแล้วไม่รายงานแพทย์ทันที 
- ปกปิดข้อมูลการเดินทางไปพื้นที่เส่ียง และไม่แจ้งข้อมูลการสัมผัสโรค 
สำหรับผู้ป่วยจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 87.9 จะมีไข้ ร้อยละ 67.7 ไอแห้ง ร้อยละ 38.1  

มีอาการอ่อนเพลีย และนอกจากนั้นในบางรายอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น ไอมีเสมหะ หายใจลำบาก ปวด
กล้ามเนื้อหรือปวดข้อ เจ็บคอ ปวดศีรษะ หนาวส่ัน คล่ืนไส้อาเจียน คัดจมูก ไอเป็นเลือด และตาแดงร่วมด้วย
คำแนะนำสำหรับท่านที่อยู่ในข่ายต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) หลังจากเดินทางกลับ
จากพื้นที่เส่ียง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์  

1. ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน แยกจากคนในครอบครัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้องน้ำ 
แนะนำให้สมาชิกภายในบ้านล้างมือให้บ่อยที่สุด ซักเส้ือผ้าด้วยอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส หมั่นทำความ
สะอาดของใช้เสมอ และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดระยะ 1-2 เมตร 

2. ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ให้หยุดทำงาน หยุดเรียน โดยให้ทำงานจากที่บ้านหรือเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่ไปยังสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสำรองอาหารในปริมาณที่
เหมาะสม 

3. สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการให้รีบแจ้งแพทย์และบันทึกสุขภาพทุกวัน โดยสังเกตอาการ
ไข้ ไอ วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไข้ ตัวร้อน หนาวส่ัน ปวดเนื้อปวด
ตัว รวมทั้งสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก 
ให้บันทึกข้อมูลสุขภาพทุกวันผ่านแอปพลิเคช่ัน Self-Screening หากพบอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย
และรีบไปพบแพทย์ 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 
1422 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)  
เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือไวรัสโควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และ
ผู้อยู่อาศัยร่วมกัน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 
“ทำความสะอาดบ้าน เพ่ิมกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ” 

กระทรวงสาธารณสุข - 

5. หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสุขอนามัย ป้องกัน
และลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค (เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขอความรว่มมือประชาชนที่เดินทางจากกรงุเทพมหานครและปริมณฑลแยกตวัสังเกตอาการ 14 วัน 

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติขอความร่วมมือ ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันและ
หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานัก หรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลําเนาและ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

1) ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 
2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม 
3) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง 
4) หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 
5) หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในพ้ืนที่โดยทันที 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนควบคุมโรค 

หมายเลข 1422 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที ่ 30 มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การเวน้ระยะหา่งจากสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรสัโควดิ-19 

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ดังนี้ 

1. ห้าม ไปสถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ กิจกรรมกีฬา หรือพ้ืนที่ที่แออัดต่างๆ ให้ทำงานที่บ้าน สื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ออนไลน์ 

2. ห้าม กอดหรือจูบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแสดงสายสัมพันธ์ 
3. หลีกเลี่ยง การเข้าไปในห้องที่แออัด ห้องประชุม/ชุมนุมขนาดใหญ่ เพ่ือลดโอกาสการรับและแพร่กระจาย

เชื้อโรค 
4. หลีกเลี่ยง กิจกรรมที่มีคนเยอะมากกว่า 50 คนขึ้นไปมารวมกัน และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

เพ่ือป้องกัน 
5. ระวัง การใช้สิ่งของสาธารณะ และของที่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ราวบันได ลูกบิด รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ 

และควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ 
6. หลีกเลี่ยง ชั่วโมงเร่งด่วนในสถานที่ที่มีคนเยอะ เช่น รถสาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ และควรวางแผน

ปรับเปลี่ยนเวลาให้ห่างจากชั่วโมงเร่งด่วน 
7. ควร อยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ อย่างน้อย 1 เมตรหรือ 1 ช่วงแขน เพ่ือลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค 
8. ควร อยู่ในบ้านให้มากท่ีสุด เพ่ือลดโอกาสติดโรคให้น้อยลง เมื่อไม่ออกไปข้างนอก 
ทั้งนี ้ถ้าท่านมีอาการ ไข้ ไอ หอบเหนื่อย ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 หรือเคยไปในพ้ืนที่เสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์ 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที ่30 มีนาคม 2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) 
ช่องทางการติดต่อ 0 2223 5244 

1) หัวข้อเรื่อง แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผู้อยู่อาศัยร่วมกัน 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะนำการปฏิบตัิสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผูอ้ยู่อาศัยรว่มกัน 
คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อมีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และ พ้ืนที่ระบาด

ต่อเนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับบุคคลดังกล่าว โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีผู้ถูกกักกัน 
(1) ต้องกักตัวในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน 
(2) ให้รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นโดยใช้ภาชนะ จากชาม ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัว 
(3) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว 
(4) ให้ล้างมือบ่อย  ๆด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 
(5) ถ้ามีบุคคลอี่นอยู่ในบ้านเดียวกัน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นๆ ในบ้าน

ประมาณ 1-2 เมตร 
(6) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด พูดคุย กับบุคคลอื่นในที่พักในระยะ 1-2 เมตร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(7) หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ทิ้งใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดและให้รีบ  

ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 
(8) ถ้าจะไอหรือจาม ให้ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ให้ถึงปลายคาง แล้วทิ้งทิชชู่นั้นลงในถุงพลาสติก

และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด หรือใช้แขนเสื้อปิดปลายจมูก เมื่อไอหรือจามแล้วให้รีบ  
ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% 

(9) ให้ทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ถูกกักกันใช้ เช่น เตียง โต๊ะ ห้องน้ำ ฯลฯ ด้วยน้ำยา
ฟอกขาว 5% โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ โดยใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน 

(10) ให้ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่
อุณหภูมิ 70-90 องศา 

(11) ถ้ามีอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา 

กรณีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ที่ถูกกักกัน 
(1) ให้แยกห้องนอนกับผู้ถูกกักกัน 
(2) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ถูกกักกัน หรือแยกสำรับและนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
(3) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกักกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ภาชนะ จานชาม ช้อนส้อม และแก้วน้ำ 
(4) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ถูกกักกันในระยะ 1-2 เมตร 
(5) ให้ล้างมือให้บ่อยครั้งที่สุด ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น

ไม่น้อยกว่า 70% 
(6) ทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ถูกกักกันใช้ เช่น เตียง โต๊ะ ห้องน้ำ ฯลฯ ด้วยน้ำยา

ฟอกขาว 5% โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ โดยใช้น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน 
(7) ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูของคนในบ้านด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา หรือซักผ้า

ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 70-90 องศา 
(8) เฝ้าระวัง ดูอาการของผู้ถูกกักกัน และคนในบ้านตลอดระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการป่วยให้รีบแจ้ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพ่ือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพ่ือทำการรักษา 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่  30 มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 4053 

1) หัวข้อเรื่อง แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะใช้ชว่งหยดุอยู่บา้นเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควดิ-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมทีด่ีต่อสขุภาพ” 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย ขณะนี้
หลายหน่วยงานได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่กระจายของโรคกันอย่างเต็มที่ สิ่งที่ประชาชนสามารถ
ทำได้ในช่วงนี้นอกจากการปฏิบัติตนตามคำแนะนำ โดยดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลทั้งของตนเองและคนรอบข้าง
ด้วยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ กินอาหารปรุงสุก ไม่ใช้ช้อนหรือของใช้ส่ วนตัวร่วมกัน และสวมหน้ากาก
อนามัยเมื่อเจ็บป่วย สิ่งสำคัญคือควรเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งไม่เคลื่อนย้ายไป
ต่างจังหวัดเพราะอาจนำเชื้อไปแพร่กระจายได้ ให้พักอยู่กับบ้านและเพ่ิมการทำกิจกรรมในบ้านให้มากขึ้น  
เช่น ทำความสะอาดบ้านลดการสะสมของเชื้อโรค โดยทำความสะอาดพ้ืนบริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น 
บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ และจุดเสี่ยงอื่นๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว ห้องน้ำ ห้องส้วมให้ทำความสะอาดด้วย
น้ำยาล้างห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และขณะทำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือให้มีการระบายอากาศ  
ส่วนเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้า
ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60 – 90 องศาเซลเซียส  สำหรับครัวต้องหมั่นเช็ดถูทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหาร
หรือคราบไขมันบนพ้ืน ควรทิ้งหรือกำจัดเศษอาหารทุกวันเพ่ือไม่ให้เป็นอาหารของสัตว์พาหะนำโรคซึ่งขณะ  
ทำความสะอาดควรสวมถุงมือหน้ากากปิดจมูกและปากป้องกันทุกครั้งด้วย 

นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น ปรุงอาหารเมนูชูสุขภาพ  
ปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน  ล้างรถเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกายให้กับตนเอง หรือใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ
ลดความเครียด รวมทั้งติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และที่ส ำคัญคือสมาชิกในครอบครัวต้อง 
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการเพ่ือให้สามารถก้าวพ้นช่วงเวลาวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 0 2590 4053 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่  30 มีนาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3  

1) หัวข้อเรื่อง หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสุขอนามัย ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสขุอนามัย ป้องกันและลดการแพร่เชือ้ไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 

กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการยึดหลักสร้างสุขอนามัยด้วย 3 ล. คือ   

1) ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะ 
เมื่ออยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากาก
อนามัย  

2) เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนหนาแน่น 
รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า ปาก จมูก และบริเวณรอบดวงตา 

3) ดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ  
ในกรณีที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน 

สำหรับผู้ประกอบการสาธารณะ เช่น โรงแรม ขนส่งสาธารณะและห้างสรรพสินค้า ให้เน้นทำความสะอาด
พ้ืนผิวจุดสัมผัสที่ประชาชนจับบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มในลิฟต์ ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงการติดโรค 
ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลง ในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์
แสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง 
หลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลการดูแลตนเองเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 
กรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 30 มีนาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2126 5800 
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลออกมาตรการดแูลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2 
รัฐบาลได้กำหนดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

1. มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1 
5 มาตรการดูแลและเยียวยา “ประชาชน” ได้แก่ (1) ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ : แพทย์/สัตวแพทย์ 

ผลัดละ 1,500 บาท/คน สำหรับพยาบาล/อื่น ๆ ผลัดละ 1,000 บาท/คน (2) ลดภาระบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำ 
ค่าไฟฟ้า และคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (3) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง มาตรา 33 
จาก 5% เหลือ 4% มาตรา 39 จาก 9% เหลือ 7%  (4) ลดภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการ
ให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 1 ปี ให้กับผู้เช่าประเภทผู้อาศัยและเกษตร และ 
(5) สร้างความเชื่อมั่นในระดับตลาดทุน เพิ่มวงเงินกองทุน SSF จาก 2 แสนบาท เป็น 4 แสนบาท 

12 มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ได้แก่ (1) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 150,000 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ย 2% เวลา 2 ปี สินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย (2) พักเงินต้นลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้
แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปรับ
โครงสร้างหนี้ (4) สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม วงเงินสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3/ปี เวลา 3 ปี (5) คืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
จากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1.5 (เม.ย.-ก.ย.63) (6) เร่งคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก (ยื่นออนไลน์ 
รับภายใน 15 วัน, ยื่นแบบปกติรับภายใน 45 วัน) (7) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 
โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ (8) หักเพ่ิมภาษีดอกเบี้ยจ่าย
จาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า (Soft loan 150,000 ล้านบาท) (9) บรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำค่าไฟและคืนค่าประกัน
การใช้ไฟ (10) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง มาตรา 33 จาก 5% เหลือ 4% 
มาตรา 39 จาก 9% เหลือ 7% (11) กรณีไม่ปลดแรงงาน หักรายจ่ายค่าจ้างงานได้ 3 เท่า และ (12) บรรเทา
ภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุ
สำหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
2. มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 

8 มาตรการดูแลและเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้แก่ 
(1) สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จากการปิดที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน 
ด้วยการลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เพ่ิมสิทธิกรณีว่างงาน 50%  
ของค่าจ้าง โดย 1.กรณีนายจ้างไมใ่ห้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน 2.กรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน (2) สินเชื่อ
ฉุกเฉิน 10,000 บาท/ราย อัตราดอกเบีย้ 0.1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน (3) สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาท/ราย 
อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ต้องมีหลักประกนั (4) สำนักงานธนานุเคราะหร์ับจำนำดอกเบี้ยตำ่ คิดดอกเบี้ยใน
อัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน (5) ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงเดือนสิงหาคม 2563 (6) หักลดหย่อนเบี้ย
ประกันสุขภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ิมจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท (7) ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้
บุคลากรทางการแพทย์ และ (8) ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพหรือจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมรวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้ 
และขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กบข. เป็นต้น 

7 มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ได้แก่ (1) สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย โดยให้
สินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ย 3% ใน 2 ปีแรก (2) ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50  
เป็นภายใน 31 สิงหาคม 2563 และ ภ.ง.ด. 51 เป็นภายใน 30 กันยายน 2563 (3) ยืดการเสียภาษีสรรพากร
ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน (4) ยืดการเสีย 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 
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ภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ ออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 เป็นภายใน 
15 กรกฎาคม 2563 (5) ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
จากภายใน 10 วัน เป็นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ระยะเวลา 3 เดือน  (6) ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19 เป็นเวลา 6 เดือน ถึงช่วงกันยายน 2563 (7) ยกเว้นภาษีและ 
ลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank) ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2563 – 31 ธันวาคม 2564 

มาตรการเพ่ิมเติมกรณี “ธุรกิจท่องเที่ยว” ได้แก่ (1) เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับผู้เช่าประเภท
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวถึงกันยายน 2563 และ (2) ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ
เครื่องบินไอพ่นจาก 4.76 บาทต่อลิตรเป็น 0.20 บาทต่อลิตรถึง 30กันยายน 2563 เพื่อดูแลสายการบินที่เป็น
เครื่องบินในประเทศ 

******** 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 

 กระทรวงการคลัง - 

2. “เลิก” ๑๐ พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19 
แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  
หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุข - 

4. ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณไีวรัส COVID-19 กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 
รอบ 2 

กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 13 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2111 1144 

1) หัวข้อเรื่อง มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผูไ้ดร้ับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 

รัฐบาลได้มีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ  หรือผู้ได้รับ
ผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 
เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป โดยกระทรวงการคลัง 
จะใช้เวลาในการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับการชดเชยได้เร็วที่สุด 7 วันทำการ และจะได้รับเงิน
ผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ไดร้ะบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

กระทรวงการคลังขอย้ำเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความเอสเอ็มเอส  
เพื่อยืนยันตัวตนตามชุดรหัสผ่าน (โอทีพี) จะถือว่าผ่านกระบวนการคัดกรองขั้นแรกเรียบร้อยแล้ว ส่วนขั้นตอน
ต่อไประบบจะตรวจสอบข้อมูลโดยเอไอ (AI) ดังนั้นข้อความที่มีโอทีพีจึงไม่ใช่การอนุมัติให้รับเงินในโครงการ  
ผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับเอสเอ็มเอสเพ่ือยืนยันความถูกต้องอีกครั้งถึงจะได้รับเงิน เยียวยาตามมาตรการฯ ทั้งนี้ 
หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ สอบถามวิธีการลงทะเบียน หรือ
สถานะการโอนเงิน โทร. 0 2111 1144 และโปรดระวังมิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสหลอกลวงท่าน ในการกรอก
ข้อมูลลงทะเบียนตามมาตรการฯ ดังกล่าว 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที ่ 9  เมษายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612-3 

1) หัวข้อเรื่อง “เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19 แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง “เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19 แนะคู่มือกกัตวัสำหรับกลุม่เสี่ยง 
การป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ดีที่สุด คือ การกักกันตัวเอง รักษาระยะห่าง 

ทางสังคม (Social Distancing) กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแนะนำวิธีการ “เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน  
“ลด” เสี่ยงโรคไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

“เลิก” พฤติกรรมขยี้ตาและแคะจมูก พฤติกรรมที่ถึงบ้านแล้วทิ้งตัวลงนอนควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันที พฤติกรรมหยิบจับสิ่งของแล้วไม่ล้างมือ พฤติกรรมไม่พกหน้ากากและเจลล้างมือ พฤติกรรมการอยู่ใกล้กัน 
ควรห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร พฤติกรรมการกอด หอม จับมือ คนรักหรือคนในครอบครัวในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรค พฤติกรรมไม่ยอมกักตัวเองอยู่ที่บ้าน หากมีอาการป่วย พฤติกรรมการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 
พฤติกรรมการกินอาหารดิบ หรืออาหารที่ปรุงไว้นานแล้ว และพฤติกรรมการเข้ากิจกรรมสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค 

ทั้งนี้ เพ่ือ “ลด” ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอแนะนำคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง 
ถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น โดยต้องสังเกตอาการทุกวัน ล้างมือบ่อย ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไอ จามให้ปิดปาก  
ปิดจมูกทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดน้ำทิ้ง 
แยกทิ้งขยะติดเชื้อพร้อมมัดปากถุงให้แน่น และคนในครอบครัวให้แจ้งสถานการณ์ที่ทำงาน/สถานศึกษา หากมีอาการ 
มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
สายด่วนควบคุมโรค โทร. 1422 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที ่ 9  เมษายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612-3 

1) หัวข้อเรื่อง Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19 
ในขณะนี้การระบาดของเชื้อ COVID-19 สร้างความกังวลใจให้ประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก  

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การกักกันตัวเอง รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” 
หยุดแพร่โรค ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ดีที่สุด 

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชน ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing)  เช่น การไม่ไปในสถานที่ที่แออัด งดการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่จำเป็น งดกิจกรรมสังสรรค์ อาทิ เลี้ยงรุ่น 
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งเชิญกลุ่มเพ่ือนมาเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้าน เน้นอยู่ที่บ้านเป็นหลัก แต่หาก  
มีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ควรใช้วิธีการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล โดยไม่ใกล้ชิดผู้อ่ืนมาก เกินไป พบปะผู้อ่ืน 
โดยเว้นระยะ 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จำเป็น  สวมหน้ากากป้องกัน และล้างมือบ่อย ๆ การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้
คนไทยและประเทศชาติฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้ 

ทั้งนี้  หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่สายด่วนควบคุมโรค  
โทร. 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที ่ 9   เมษายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2111 1144 

1) หัวข้อเรื่อง ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ประกันสังคมช่วยเหลอืผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19 

ประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

1. ปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจาก  
ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรอืระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผล
ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ 

- ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 

- กรณีหน่วยงานภาครฐั มีคำสั่งให้หยุดกิจการชัว่คราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 

2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์  
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ขยาย
กำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 
เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน โดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน  
15 กรกฎาคม 2563 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และ
งวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563 

3. ในเรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19 
ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด 

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจาก
ปัจจัยอื่นใด คณะกรรมการประกันสังคมยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพ่ิมขึ้นแก่
ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตน ท่ี
ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี 

ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล ในการบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนต่อไป หากท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วนสำนักงานประกันสังคม โทร.1506 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที ่ 9   เมษายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530 

1) หัวข้อเรื่อง สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สรรพากรจดัมาตรการภาษีชุดใหญเ่ยียวยา COVID-19 รอบ 2 

กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID-19 รอบ 2 เพิ่มเติม 6 มาตรการ เพื่อเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระของผู้เสียภาษีทั้งกลุ่มบุคคลและ
กลุ่มนิติบุคคล ดังนี้ 

มาตรการสำหรับกลุ่มบุคคล  
 1. มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยยกเว้นภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปีภาษี 2563   
 2. มาตรการเพ่ิมวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ ตามที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพ่ิมเป็นหักลดหย่อนไดต้ามที่จ่ายจรงิแตไ่ม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับ
การหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท  
เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป เพ่ือให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพ่ิมขึ้น และมีภาระค่ าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพลดลง 
  3. มาตรการเลือ่นเวลายืน่แบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 รอบ 2 เพิ่มเติมอีก 
2 เดือน จากสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 เป็น 31 สิงหาคม 2563  
 มาตรการสำหรับกลุ่มนิติบุคคล  

1. มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเลื่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 
จากเดิมที่ต้องยื่นในเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เป็นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และเลื่อนการยื่น
แบบ ภ.ง.ด. 51 จากเดิมเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

2. มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องหยุดกิจการตามคำสั่ง
ของทางราชการ และผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยจะ
ได้รับการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษอีอกไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

3. มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ เจ้าหน้ี
ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเร่งให้การปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถ
ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น สามารถฟ้ืนฟูฐานะและกิจการแล้วประกอบอาชีพ
และธุรกิจต่อไปได้ ส่วนทางด้านเจ้าหนี้และระบบสถาบันการเงินในภาพรวมจะมีต้นทุนลดลงและสามารถให้
สินเชื่อแก่ประชาชนและธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติมได้  ได้แก่ เจ้าหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อ
การประกอบอาชีพ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และเจ้าหนี้อื่นที่ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ร่วมกับสถาบันการเงิน โดย (1) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้
และเจ้าหนี้ (2) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการ
จำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที ่ 9   เมษายน  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืน
มีโทษตามกฎหมาย 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทา
ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรค COVID-19 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

4. ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรค
ประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้า
ทางเลือกเพ่ือรักษ์โลก 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

- 

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 14 / 2563  



 

 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย 

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยห้ามไม่ให้บุคคลใด
ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง เวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่ง อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ 
เคร่ืองมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ น้ำมันเช้ือเพลิง พัสดุภัณฑ์ สินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้าย
ประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน การเข้าออกเวรทำงานกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยัง
ท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทางราชการ 

ขอให้ประชาชนที่มิได้เป็นบุคคลตามที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว หรือมีเหตุจำเป็นอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด หากบุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ 
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

******** 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 14 / 2563 วันที่  16  เมษายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2281 7500 , www.pawn.co.th , Facebook : สธค.โรงรับจำนำของรัฐ 

1) หัวข้อเร่ือง สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

สถานธนานุเคราะห์ ในฐานะโรงรับจำนำของรัฐ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าจากสถานการณ์ โรค COVID-19 ให้สามารถดำเนินชีวิตผ่านพ้นภาวะ
วิกฤตดังกล่าวไปได้ ด้วยมาตรการสู้ภัย COVID-19 โดยมอบสิทธ์ิพิเศษ 3 ฟรี ให้แก่ผู้ใช้บริการของสำนักงาน 
ธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) 

สำหรับมาตรการ สิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ให้แก่ผู้ใช้บริการของ สธค. สู้ภัย COVID-19 ประกอบด้วย  
ฟรีที่ ๑ ขยายเวลาตั๋วรับจำนำและลดดอกเบ้ียรับจำนำ ฟรี ๙๐ วัน สำหรับผู้มาใช้บริการวงเงินไม่

เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่มีตั๋วรับจำนำ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จะขยายอายุ
ตั๋วจำนำจาก ๔ เดือน ๓๐ วัน เป็น ๔ เดือน ๑๒๐ วัน โดยไม่ คิดดอกเบ้ียในช่วงที่ขยายระยะเวลา  
ทั้งนี้ จะต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์หรือ เฟสบุค ไลน์ ของ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ตั้ งแต่วันที่  
๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำกัด ๑ คน ต่อ ๑ สิทธ์ิ เท่านั้น  

ฟรีที่ ๒ รับของที่ระลึกครบรอบ ๖๕ ปี เพื่อแสดงความขอบคุณและตอบแทนสำหรับผู้มาใช้บริการ 
ได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ (๑ คน ต่อ ๑ สิทธ์ิ) 

และ ฟรีที่  ๓  การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่ การอบรมเร่ือง “ทองคำ” ให้
บุคคลภายนอก และ การให้ความรู้เร่ืองการบริหารเงินในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pawn.co.th หรือ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2281 7500 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 14 / 2563 วันที่  16  เมษายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2270 0191 

1) หัวข้อเร่ือง ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลลูกหนี้เงินกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มีหนี้ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 37,855 สัญญา เป็น
เงิน 453.92 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน และลูกหนี้ค่าเช่าซื้อที่ดิน จึงได้กำหนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัส COVID-19 โดยลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และได้ยื่นคำร้องแสดงเหตุ
จำเป็นอื่น ที่มิใช่ความผิดของเกษตรกรอันทำให้การประกอบเกษตรกรรมไม่ได้ผล หรือการสนับสนุนเงินทุน
ให้กับเกษตรกรที่ได้ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ในช่วงเวลาที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
ทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวม 2 มาตรการ ได้แก่ 

1. มาตรการลดภาระหนี้สิน ให้กับเกษตรกรรายเดิมที่มีหนี้ครบกำหนดชำระในปี 2563 อาทิ การ
ผ่อนผันการชำระเงินกู้รายงวด การขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ การผ่อนผันการจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดิน การ
ขยายเวลาการจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดิน การลดหรืองดเก็บดอกเบ้ียเงินกู้ของเงินรายงวดได้ไม่เกิน 1 ปี และการ
ลดหรือยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

2. มาตรการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ ให้กับเกษตรกรรายใหญ่ หรือเกษตรกรรายเดิมที่ไม่มีหนี้
ค้างชำระ โดยกำหนดอัตราดอกเบ้ียที่ให้กูยืมให้กับสินเช่ือรายบุคคล ดังนี้ 

1) เงินกู้ระยะส้ัน สำหรับวงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียปีที่ 1 
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี  

2) เงินกู้ระยะปานกลาง สำหรับวงเงินกู้ยืมตั้งแต่ 10,001 - 30,000 บาทต่อราย โดยคิดอัตรา
ดอกเบ้ียปีที่ 1 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี 

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
โทรศัพท์ 0 2270 0191 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 14 / 2563 วันที่  16  เมษายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

การติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ผู้ที่มีโรคเร้ือรังประจำตัว ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป 
และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีลงมา จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายโรค COVID-19 ในบุคคลกลุ่มเส่ียงดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขขอแนะนำการปฏิบัติตัว ดังนี้  

๑. เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกาย เปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที 
๒. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุหรือเด็กอย่างเด็ดขาด โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 
๓. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกห้องไม่ได้ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมาก

ที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิดที่ใช้เคร่ืองปรับอากาศ 
๔. หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารร่วมกัน ควรรับประทานในห้องของตนเอง หรือหากรับประทาน

อาหารด้วยกันควรแยกรับประทานของตนเองไม่รับประทานอาหารร่วมสำรับเดียวกันหรือใช้ช้อนกลางร่วมกัน 
และ รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 

๕. สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่จะออกมาจากห้องที่พักอาศัย 
๖. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วย Alcohol gel ทุกคร้ังที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับผู้อื่นหรือ

หยิบจับของที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น 
๗. หลีกเล่ียงการใช้โทรศัพท์ร่วมกัน 
๘. ส่ือสารให้เข้าใจถึงความเส่ียงและความรุนแรงของการติดเช้ือ 
หากพบความผิดปกติของร่างกาย เช่น รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดิน

หายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์และ 
สวมหน้ากากอนามัยด้วย หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วน
ควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 14 / 2563 วันที่  16  เมษายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2278 8642 / 0 2265 6268  E-mail : prmnre.pr@gmail.com 

1) หัวข้อเร่ือง ท้ิงหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้าทางเลือกเพื่อรักษ์โลก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้าทางเลือกเพื่อรักษ์โลก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตัวเองจากการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งเร่ืองสำคัญที่รณรงค์และส่ือสารกับประชาชน 
คือ เร่ืองการใช้หน้ากากอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นหน้ากากแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันการติดเช้ือจาก
การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ไม่ถูกวิธี โดยแนะนำวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัยซึ่งควร
แยกทิ้งลงในถังขยะติดเช้ือ หรือถังขยะเฉพาะที่ปิดอย่างมิดชิด โดยมีวิธีทิ้ง ดังนี้ 

๑. ถอดหน้ากากอนามัยออกด้วยการจับที่เชือกคล้องหู 
๒. จับที่ขอบแล้วพับคร่ึงตามยาว 
๓. จับที่ขอบแล้วพับคร่ึงอีกคร้ัง 
๔. พับคร่ึงอีกคร้ังให้เชือกคล้องหูทบกัน 
๕. ใช้เชือกคล้องหูรัดมัดให้แน่น 
๖. แยกทิ้งลงในถังขยะติดเช้ือ หรือถังขยะเฉพาะที่ปิดอย่างมิดชิด 
๗. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัยทุกคร้ัง 
นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยให้น้อยลงได้ ด้วยการใช้ให้

เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่ ไม่ป่วยแต่หากจะใช้หรือต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่นสามารถใช้
หน้ากากทางเลือก เช่น หน้ากากผ้าซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้วทิ้งได้ 

สำหรับผ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัยคือ “ผ้ามัสลิน” ซึ่งเป็นใยผ้าที่ผลิต
จากฝ้าย ๑๐๐ % เส้นใยผ้ามีเนื้อละเอียด ระบายอากาศดี แห้งเร็ว น้ำหนักเบา ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง และผ่านการ
ทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพในการกันละอองน้ำได้ดีที่สุด เส้นใยผ้าสามารถกัน
อนุภาคขนาดเล็กได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น นอกจากนั้น “ผ้ามัสลิน” ยังมีคุณสมบัติสำคัญคือสามารถย่อยสลายตาม
ธรรมชาติได้ในระยะเวลาเพียง ๑ - ๕ เดือน แต่ในการใช้ซ้ำหน้ากากผ้าจะต้องมีการซักให้สะอาด และอาจ
นำไปต้ม ก่อนตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเช้ือโรค ก่อนนำกลับมาใช้อีก (Reuse)  

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจัดการขยะ รวมทั้งการจัดการหน้ากากอนามัย การทำ
หน้ากากผ้า รวมทั้งการผลิตเจลล้างมือที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือกรีนเจล และข่าวสารอื่น ๆ ด้านส่ิงแวดล้อม 
ได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 14 / 2563 วันที่  16  เมษายน  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวน
หักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ ๐.๕% 

กระทรวงการคลัง - 

2. กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0% 

กระทรวงแรงงาน - 

3. ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเช้ือ 
COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ตรวจฟรี ๔ กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค 
COVID-19 

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 15 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานส่ือสารองค์กร ฝ่ายส่ือสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์  
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดเบ้ียปรับเหลือ 0.5% 

กยศ. ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม ดังนี้ 

๑. ลดเบี้ยปรับจาก ๗.๕% เหลือ ๐.๕% ต่อปี  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้ตามกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒. ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือเดือนละ ๑๐ บาท แก่ผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มหน่วยงานเอกชน  
โดยให้นายจ้างหักเงินของผู้กู้ยืมทุกรายๆ ละ ๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๓. ลดเบี้ยปรับ ๘๐%  สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในคร้ังเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่
ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีผู้กู้ยืมถูก
ดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ กยศ. โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียม
ศาลให้เสร็จส้ินก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๔. ลดเบี้ยปรับ ๗๕% เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ  
(ไม่ค้างชำระ) โดยให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕. พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา ๒ ปีหรือ ๒๔ เดือน โดยไม่ถือว่าผิดนัด
ชำระหนี้ และไม่คิดดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับ
สิทธิได้ทางเว็บไซต์ กยศ. ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๖. ผ่อนผันการชำระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้สามารถยื่นคำขอผ่อนผันและส่งเอกสาร
หลักฐานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ ๕ กรกฎาคม  ดังนี้ 

• กรณีผู้กู้ยืมท่ีไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน ๘,๐๐๘ บาท/เดือน สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน ๒ 
คราว ๆ ละไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบ้ีย รวมถึงยกเว้นเบ้ียปรับ 

• กรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอย สามารถขอผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ตั้งแต่ ๑.๕ 
- ๒.๕ เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิมและจะต้องทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน 

๗. งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่ถูกยึดทรัพย์ไว้ทุกราย และ 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาดจนถึงส้ินปี ๒๕๖๓ 

๘. ชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกันทุกคดี ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ  
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.studentloan.or.th หรือโทร ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 15 / 2563 วันที่  23  เมษายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2247 9423 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดท้ิงกลุ่มผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0% 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบ้ีย 0% 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
กรมการจัดหางาน จึงได้ออกมาตรการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุน 
เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพใน
อัตราดอกเบ้ีย ๐% ต่อปี  

โดยคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการ
ดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้ง
ประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล ประเภทบุคคล ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท วงเงินกู้
สำหรับบุคคลไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน ๒ ปี ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำ
กลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีวงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน ๕ ปี อัตราดอกเบ้ีย
กู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ ๐ ต่อปี และงวดที่ ๑๓ เป็นต้นไป จนส้ินสุดสัญญา คิดอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี กรณีไม่
ชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดให้คิดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดหรือเบ้ียปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒ ต่อปี กำหนดระยะเวลา
ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน จะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงาน
ในทุกกลุ่ม  ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐, สำนักงานจัดหา
งานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 15 / 2563 วันที่  23  เมษายน  2563 

 
 



 

 

 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเช้ือ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเช้ือ COVID-19 

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป รวมถึง 
ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด และผู้ติดเช้ือ COVID-19 กรมสุขภาพจิตจึงขอความร่วมมือและแนะนำการปฏิบัติต่อ 
ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด และผู้ติดเช้ือ COVID-19 ดังนี้ 

๑. อย่าเหมารวม ไม่แบ่งแยกหรือรังเกียจ เช้ือชาติ ผู้คนที่มาจากประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติ 
๒. เห็นใจผู้ที่ขอกลับประเทศบ้านเกิด เนื่องจากความกลัว ความเดือดร้อนจากการไม่มีงาน อาหาร

ไม่เพียงพอและการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ในบางประเทศเข้าถึงได้ยาก ร่วมกับมีค่ารักษาพยาบาล  
ที่สูงมาก 

๓. ไม่รังแก และปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ด้วยความเมตตา เห็นใจกัน ไม่รังแก ไม่ทำร้ายร่างกาย 
๔. อย่าตีตราว่าเป็นผู้แพร่เช้ือ ผู้ที่ติดเช้ือหลาย ๆ คน ที่ไม่ทราบว่าตนมีเช้ือแล้วได้เดินทางไปยัง 

สถานที่ต่าง ๆ การดำเนินการสอบสวนเป็นไปเพื่อจำกัดวงของการแพร่ระบาดของเช้ือ 
๕. ได้ดำเนินชีวิตตามเดิม เมื่อผู้ป่วยหายขาดจากความเจ็บป่วย ควรให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับไปใช้

ชีวิตตามปกติ ทั้งเร่ืองการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน และการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคม 
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ หรือขอรับ

คำปรึกษาออนไลน์ได้ทางสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. ๑๓๒๓ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 15 / 2563 วันที่  23  เมษายน  2563 

 
 



 

- ๒ - 

 



 

 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด 

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างอยู่ใน
ขณะนี้ สาเหตุหนึ่งเนื่องจากเช้ือไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหล่ัง เช่น น้ำมูก 
น้ำลายจากการไอจามในระยะ ๑ - ๑.๕ เมตร หรือการพูดคุยในระยะใกล้ การแพร่เช้ือสามารถติดต่อจากผู้ติด
เช้ือที่ยังไม่แสดงอาการโดยหากมีการติดเช้ือในผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง รวมถึงผู้สูงอายุจะมีโอกาสเสียชีวิต
มากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ ทั้งนี้ ระหว่างเดินทางกลับบ้านควรมีอุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเอง อาทิ หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ทิชชู่ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และยารักษาโรคประจำตัว ติดตัวไว้ตลอด 

ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติแก่ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกราย ให้แยกตัวเองออก
จากผู้อื่นเพื่อสังเกตอาการ อย่างน้อย ๑๔ วัน โดยระหว่างนั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบทำความสะอาดร่างกายทันที 
๒. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้สูงอายุและเด็ก ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร 
๓. แยกห้องพักและของใช้ส่วนตัว โดยไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 
๔. หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น 
๕. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ 
๖. ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
๗. หลีกเล่ียงการใช้โทรศัพท์ร่วมกับผู้อื่น 
ในกรณีที่รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติจากการหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว 

เหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 15 / 2563 วันที่  23  เมษายน  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยท่ีต้องสอบสวนโรค COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19 

บุคคล ๔ กลุ่มที่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจหาเช้ือ COVID-19 ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ ผู้ที่ มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศและมีอาการของระบบทางเดินหายใจ   

เช่น มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๓ องศาเซลเซียส 
กลุ่มที่ ๒ เป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่าง ๆ  มีอาการป่วยของระบบทางเดินหายใจ มีอุณหภูมิ

ร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป มีประวัติอยู่ในพื้นที่เกิดโรค , ประกอบอาชีพที่ติดต่อคนจำนวนมาก ,  
ไปในสถานที่ชุมนุม, เคยสัมผัสกับผู้ป่วย และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 

กลุ่มที่ ๓ บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา
เซลเซียส และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย 

กลุ่มที่ ๔ ผู้ท่ีมีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ๓ คนขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล
ทั่วไป ๕ คนขึ้นไป ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีอาการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ และตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่เจอ  
ทุกสายพันธ์ุ 

ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ใน ๔ เกณฑ์ แต่มีความเส่ียงติดเช้ือ COVID-19 และเป็นคนไทยที่ถือบัตรทองประกัน
สุขภาพ บัตรประกันสังคม หรือบัตรข้าราชการ สามารถเข้ารับการตรวจหาเช้ือ COVID-19 ได้ฟรี ที่โรงพยาบาล 
ตามสิทธ์ิได้เช่นกัน  แต่ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติเส่ียงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง ๑๔ วัน ก่อนมีอาการ เช่น  
เพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่พบการระบาดต่อเนื่อง มีอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตที่มีการระบาด
ต่อเนื่อง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันการติดเช้ือ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัส  
กับผู้ป่วยยืนยัน ที่เร่ิมมีไข้สูง ๓๗.๕ องศาเซลเซียสข้ึนไป ร่วมกับอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
และ ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยติด  COVID-19 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้ป่วย 
ปอดอักเสบที่รักษาแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้  

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ หรือสอบถาม
ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 ได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 15 / 2563 วันที่  23  เมษายน  2563 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ธอส. ยกดอกเบี้ย ๔ เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบ้ีย 
ให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ ๑% ต่อปี 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา 
ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ 

กระทรวงมหาดไทย - 

4. แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัตติามข้อแนะนำ  
สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ตี 4 มีความผิด 
ตามกฎหมาย 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 16 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2645 9000 

1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ยกดอกเบี้ย 4 เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ยให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ 1% ต่อปี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธอส. ยกดอกเบี้ย 4 เดือนใหลู้กค้า พร้อมลดดอกเบี้ยให้แพทย์และสาธารณสขุเหลือ 1% ต่อป ี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยกระดับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมใหแ้ก่ลูกค้าของธนาคารท่ีได้รบัผลกระทบ
จาก COVID-19 แก่ลูกค้าที่เข้ามาตรการที ่๕ โดยหลังจากพักชำระเงนิตน้และดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา ๔ เดอืน
แล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทัง้ ๔ เดือนใหก้ับลูกคา้ เมื่อสิ้นสดุระยะเวลากู้ตามสัญญา สำหรบั
กลุ่มลูกคา้ทุกวตัถุประสงคก์ารกู้ที่มวีงเงินกู้ทุกบญัชีรวมกัน ไม่เกิน ๓ ล้านบาท และมีรายได้ตอ่เดอืนไม่เกนิ 
๓๕,๐๐๐ บาท ครอบคลุมลกูค้า ๑.๑ ล้านบัญช ีทั้งสถานะบญัชีปกต ิและสถานะบญัชีดอกเบี้ยผดินดัหรือ
สถานะกฎหมาย  

นอกจากนี้ยังได้เตรียมกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดทำมาตรการที่ ๖ พักชำระเงินต้น
ระยะเวลา ๔ เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ ๑.๐๐% ต่อปี สำหรับ "บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข"  

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL โดยไม่ต้องเดินทางไปที่
สาขาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call  Center) โทร ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ หรือ www.ghbank.co.th และ 
Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที ่ 28  เมษายน  2563 
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‘ 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน โทร. 1567 

1) หัวข้อเรื่อง หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หากพบเหน็การกักตนุโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรียนผ่านศูนยด์ำรงธรรม 

ในขณะนี้ได้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การสำรวจ
กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 จึงขอความร่วมมือประชาชน “หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนการกักตุนโภคภัณฑ์  ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 
และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ัวประเทศ”  ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่  

1) สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567  
2) เว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th  
3) แอปพลิเคชั่น MOI INFO 1567  
4) ไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10200 
และ 5) ท่ีศูนย์ดำรงธรรมใกล้บ้านท่าน 

เพ่ือเป็นข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และไม่ให้สร้างความเดือดร้อน  
แก่ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือกักตุนโภคภัณฑ์จะมีความผิด
ตามกฎหมาย 

********* 
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‘ 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ  โทร ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ 

1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขอความรว่มมือประชาชนและหน่วยงานทีม่ีจิตศรทัธา ปฏิบัตติามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิง่ของ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย  
ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และได้ปรากฏว่ามีประชาชนและภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ 
ความเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพ่ือช่วยบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าว 

กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือประชาชนและภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และขอให้ท่านประสานการดำเนินการกับจังหวัด อำเภอ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อ น 
เพ่ือให้จังหวัด อำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยในการจัดการ รวมทั้งขอให้ประชาชนถือปฏิบัติ  
ตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที ่ 28  เมษายน  2563 

 
 



‘ 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเรื่อง แนะร้านสะดวกซ้ือปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความม่ันใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้านสะดวกซื้อ ประเภท
ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และร้านขายของชำ ถือเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 
มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19  

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่สถานที่
จำหน่ายสินค้า โดยควรทำความสะอาดบริเวณพ้ืน เคาน์เตอร์ชำระเงิน เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง และ 
ฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้บริโภคบริเวณทางเข้า–ออก 
และมีการกำหนดจุดระหว่างพนักงาน และผู้บริโภคที่ใช้บริการ ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่า งระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ควรจัดประเภทของสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ สำหรับตะกร้าหรือรถเข็นใส่สินค้า
ให้ทำความสะอาดทุกวันโดยเฉพาะบริเวณที่จับ นอกจากนี้พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคระหว่าง
ปฏิบัติงานโดยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานหลังเข้าส้วม 
หลังจับสิ่งสกปรก หลังจับเงิน และหากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดงาน
และไปพบแพทย์ทันที 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้จัดทำ Application Stopcovid-19 ให้ร้านสะดวกซื้อ
ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานประเมินตนเองและปักหมุดร้าน ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เลือกการใช้บริการ และ
ร้องเรียนเสนอแนะผ่านช่องทางเดียวกัน  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค  
โทร. ๑๔๒๒ 

********* 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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‘ 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ตี 4 มีความผิดตามกฎหมาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ต ี4 มีความผิดตามกฎหมาย 

ตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ซึ่ งกำหนดให้ประชาชนทั่วราชอาณาจักรห้ามออกนอก
เคหสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็น
ผู้ปฏิบัติงานตามที่กำหนด 

จึงขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก  
ยังพบผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบางพื้นที่ ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่ง
ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไม่เกนิ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปฏิบัติตามมาตรการ
ที่จังหวัดกำหนด เพ่ือความสงบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 

หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข ๑๑ ๑๑  
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว ๑) 
ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรค COVID-19 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ ๑ ปี 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด  
ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563  



 

 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 1111 

1) หัวข้อเรื่อง มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว ๑) ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ (คราว ๑) ถงึ ๓๑ พ.ค. ๖๓ 
คณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นเอกภาพ และสามารถดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที โดยคงมาตรการที่จำเป็นเมื่อมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ภาครัฐ
สามารถรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID-19 ได้อย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑. ควบคุมการเข้าราชอาณาจักร  ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สำหรับการเข้าราชอาณาจักร
ทางอากาศให้ขยายระยะเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก ๑ เดือน 

๒. ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น.  
๓. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดยไม่จำเป็น 
๔. ห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน 
สำหรับ มาตรการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

จำนวน ๖ กิจการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. ตลาด ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 
๒. ร้านจำหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้าง) 

ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ 
๓. กิจการค้า ปลีก-ส่ง ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพ้ืนที่นั่ง/ยืนรับประทาน รถเร่

หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม 

๔. กีฬา/สันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก สนามกีฬากลางแจ้ง 
ที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ 
และสนามซ้อม 

๕. ร้านตัดผม เสริมสวย ได้แก่ เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม 
๖. อื่น ๆ อาทิ ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ 
หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี 

โทร. ๑๑๑๑ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที ่ 7  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2281 5955 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ชว่ยเหลือเกษตรกรทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรจำนวนไม่เกิน  
๑๐ ล้านราย วงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและ
ครอบครัว โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

(๑) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ 
และกรมประมง จำนวน ๘.๔๓ ล้านราย 

(๒) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
ไม่เกิน ๑.๕๗ ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

กลุ่มเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายการจ่าย
ช่วยเหลือในรอบที่ ๑ รวม  ๘.๔๓ ล้านราย ได้แก่ เพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ ทำประมง และกลุ่มเป้าหมายการจ่าย
ช่วยเหลือในรอบที่ ๒ ประมาณ ๑.๕๗ ล้านราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบที่ขึ้นทะเบียนประมาณ ๑๐ ล้านราย (ไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับ 
ความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ได้รับเงินจ่ายตรงรวม ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย สามารถทำให้
เกษตรกรและครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที ่ 7  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2354 6100 ตอ่ 203 โทรสาร 0 2354 6107, www.olderfund.dop.go.th 

๑) หัวข้อเรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กองทนุผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ ๑ ป ีช่วยเหลอืผู้ประสบภัย COVID-19 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ตระหนักถึงปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 
จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยผ่อนเวลาชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึง วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถยื่นความจำนง
ขอผ่อนเวลาชำระหนี้ได้โดยยื่นคำร้องได้ที่กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด โดยให้ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและผู้ค้ำประกันลงนามตามแบบผ่อนเวลาการพักชำระหนี้
ตามที่กองทุนผู้สูงอายุกำหนด  

ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความจำนง โดยสามารถติดต่อ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้กู้ยืมฯ เพ่ือให้
กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบ ส่งแบบผ่อนเวลา
การพักชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุไปยังที่อยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ เพ่ือให้ผู้กู้ยืมฯ ผู้ค้ำประกัน และพยานลงลายมือชื่อ
ในแบบผ่อนเวลาดังกล่าว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้กู้ยืมฯ ผู้ค้ ำ
ประกัน และพยาน ส่งมายังที่อยู่ที่กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระบุไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที ่ 7  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612-3 

1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 

ตลาดนัด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด 
อาหารแห้งประเภทตา่ง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสดอาหารปรุงสุด เป็นต้น รวมทั้งเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีคนจาก
หลากหลายพ้ืนที่และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ 
ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้ 

คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีจุดคัดกรอง
อุณหภูมิผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการเพ่ือสังเกตอาการ กำหนดจุดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย จัดจุดบริการ
ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณการใช้บริการ 

คำแนะนำสำหรับผู้ขายในตลาด ให้มีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และ
น้ำอย่างสม่ำเสมอและสวมใส่หน้ากากอนามัย ในกรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ควรให้มี  
การปกปิดอาหารและอุ่นอาหารทุก ๆ ๒ ชั่วโมง กรณีจำหน่ายอาหารสดควรจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับคีบ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าสัมผัสกับสินค้าโดยตรง 

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ แนะนำให้ผู้ซื้อควรมีการวางแผนในการเลือกซื้อเพ่ือลดระยะเวลาที่อยู่
ภายในตลาดให้น้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และ 
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกครั้ง 
หลังเลือกซื้อของเสร็จ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคน
ในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง   

ทั้งนี้   กรมอนามัยได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Thaistopcovid-19 ปักหมุดแต่ละพ้ืนที่ที่ ได้ปฏิบัติ  
ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด เพ่ือตรวจสอบ หากประชาชนพบเห็นตลาดสด /ตลาดนัดใด ไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อแนะนำหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสามารถร้องเรียนเสนอแนะผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้ หรือหาก
ประชาชนท่านใดตอ้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที ่ 7  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2568 8831 

1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขยายเวลาหา้มอากาศยานทำการบนิเขา้สู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๒๓.๕๙ น. ยกเว้นอากาศยานดังต่อไปนี้ 

(๑) อากาศยานราชการหรอืที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) 
(๒) อากาศยานที่ขอลงฉกุเฉนิ (Emergency landing) 
(๓) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผูโ้ดยสารออกจากเครื่อง 
(๔) อากาศยานที่ทำการบนิเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือ 

การขนส่งสิง่ของเพ่ือสงเคราะหแ์ก่ผู้ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID 19) 
(Humanitarian aid, medical and relief flights) 

(๕) อากาศยานที่ได้รบัอนญุาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลบัภูมิลำเนา 
(Repatriation) 

(๖) อากาศยานขนส่งสนิค้า (Cargo aircraft) 
ทั้งนี้ บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตามข้อยกเว้นจะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนด เช่น การกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที ่ 7  พฤษภาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

กระทรวงมหาดไทย - 

4. ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

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 18 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ช้ีแจง

ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๖๓ ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 ดังนี้ 
๑) ผู้ที่ต้องลงทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรเดิมที่ยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียน ๒๕๖๒/๖๓ และ

เกษตรกรใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 
๒) การตรวจสอบรายช่ือ สามารถตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรได้จาก ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรที่

ติดไว้ที่หมู่บ้าน หรือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง กรมหม่อนไหม สำนักงานอ้อยและน้ำตาลและการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือผ่านทางธนาคาร ธกส. 

๓) การลงทะเบียนเกษตรกร สามารถลงทะเบียนได้กับผู้นำท้องถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตร หรือ
ลงทะเบียนที่เกษตรอำเภอ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ 

ทั้งนี้  เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ๑๑๑๑ หรือช่องทาง Facebook  
“ศูนย์ข้อมูล COVID-19” 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2563 วันที่  15  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ  MWA Call Center โทร. ๑๑๒๕ (กปน.) และ PWA Contact Center ๑๖๖๒ (กปภ.) 

1) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้ความสำคัญในการ “เพิ่ มรายได้ 
ลดรายจ่ายให้ประชาชน” โดยในขณะนี้การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  
ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

มาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมของการประปานครหลวง (กปน.) 
1. ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก 3 เดือน ทุกครัวเรือน 
2. ลดค่าน้ำประปา 20% 3 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 10 คิว/เดือน 
3. ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน (กิจการโรงแรมและที่พักอาศัย) 
4. คืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย : ประเภทบ้านพักอาศัย (R1) เร่ิมลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 63 

และกิจการ ธุรกิจ(R2) เร่ิมลงทะเบียน 1 กรกฎาคม 63 
5. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือนถึง 30 กันยายน 63 
6. ขยายเวลางดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำ 3 เดือน จนถึง 30 มิถุนายน 63 ทั้งเคาน์เตอร์

เซอร์วิส / Tesco Lotus/ Big C และ CenPay 
ทั้งนี้ ลูกค้าของการประปานครหลวงสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
1. ลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำ 3% (ไม่รวมค่าบริการ

รายเดือน) รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 63 
2. ผ่อนชำระค่าน้ำประปา (ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรม /กิจการให้เช่าพักอาศัย 

(ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ T33) โดยไม่คิดดอกเบ้ีย 
3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ยื่นขอตรวจสอบสิทธ์ิและแจ้งความ

ประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 เมษายน 63 
4. ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือนเมื่อจ่ายค่าน้ำที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 

- 30 มิถุนายน 63 และ Tesco Lotus / Big C ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 63 
5. ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำผ่านตัวแทนจาก 10 วันเป็น 20 วันเป็นเวลา 3 เดือน 
ทั้งนี้ ลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2563 วันที่  15  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.) 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2225 4857 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนสถานประกอบการ/สถานท่ีท่ีได้รับการผ่อนคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากปรากฏตามข่าวสารทางส่ือมวลชนว่าภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการ
ป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ/สถานที่ที่
ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินหรือทำกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น  

กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/
สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ
สถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่ งครัด หากพบว่าไม่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการ/สถานที่นั้น
และขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการ/สถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด  

ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และดำเนินการสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2563 วันที่  15  พฤษภาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมบัญชีกลาง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000 
1) หัวข้อเร่ือง ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19 
ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางด้าน

เศรษฐกิจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะแรกโดยเฉล่ียระยะเวลา ๙๐ วัน และกระทรวงแรงงาน 
ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการจ้างงานในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน 
ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มี
รายได้ ให้สามารถยังชีพได้ต่อไป กรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน  
การทำงานของโครงการดังกล่าว ในอัตราคนละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวัน โดยปฏิบัติงานวันละ ๘ ช่ัวโมง 
และขยายระยะเวลาการจ้างงานให้เป็นคนละไม่เกิน ๙๐ วัน ซึ่งจากเดิมระยะเวลาการจ้างงานคนละ 
ไม่เกิน ๑๐ วัน เร่ิมมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง  
๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2563 วันที่  15  พฤษภาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 
 



 
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม/หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ (กคช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่ือสารองค์กร ฝ่ายส่ือสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2351 7870 ,www.nha.co.th หรือ ทาง Line: @nha.thailand 

๑) หัวข้อเร่ือง การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19  

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่า/เช่าซื้อ ที่ได้รับผลกระทบและ

เดือดร้อนจากสถานการณ์โรคิดเช้ือ COVID-19 ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ จำนวน ๔ มาตรการ ดังนี้ 

๑. พักชำระค่าเช่าซื้อ ๓ เดือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสัญญาเช่าซื้ออาคาร อาคารพร้อมที่ดิน 
ที่ดินแปลงโล่ง/ที่ดินส่วนเกินแปลงมาตรฐาน ที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ 

๒. พักชำระเงินดาวน์ ๓ เดือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าจะซื้อจะขายอาคาร (ลูกค้าผ่อนเงินดาวน์) 
ที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ 

๓. ปลอดค่าเช่า ๓ เดือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินและ
แผงตลาด/ร้านค้ารายย่อย ที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับมาตรการช่วยเหลือตามข้อ ๑ – ๓ ต้องเป็นลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่ทำ
สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่ากับการเคหะและลูกค้าที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร ก่อน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ หรือผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ 

และ ๔. ลดค่าเช่า ๕๐% ๓ เดือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญากับผู้เช่าเหมา 
(พลาซ่า/ตลาดเช่าเหมา) จะต้องมีคุณสมบัติเป็นลูกค้าของ กคช. ที่ทำสัญญาเช่าในอาคาร/พลาซ่า/ตลาดเช่า
เหมาของการเคหะแห่งชาติ ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย ไม่เป็น
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ หรือผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ 

ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th 
หรือ สแกน QR Code  Line: @nha.thailand ได้ตั้งแต่บัดนี้  – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยในขั้นตอน
ลงทะเบียนไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน ยกเว้นการเคหะแห่งชาติอาจพิจารณาขอเพิ่มเติมได้ภายหลัง       
หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่มีคุณสมบัติฯ การเคหะจะระงับสิทธิทันทีและจะเรียกเก็บเงินค่าเช่า
ซื้อที่ได้รับการพักหนี้หรือค่าเช่าที่ได้รับการปลอดหนี้ไว้แล้วทันที 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 18 / 2563 วันที่  15  พฤษภาคม  2563 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 
กลุ่มแรก ๘.๓๓ ล้านราย 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. “ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. แจ้งเร่ืองร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา  
COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ผู้ประกอบการ ลดเส่ียง COVID-19 

กระทรวงการคลัง - 

5. พม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ ๒,๐๐๐ บาท  
ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก ๘.๓๓ ล้านราย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก ๘.๓๓ ลา้นราย 

พ่ีน้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 
COVID-19 รายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในขณะนี้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ยืนยันเยียวยา เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วตั้งแตว่นัที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จำนวน ๘.๓๓ ล้านราย ผ่านกลไกของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ส่วน เกษตรกรกลุ่มที่ ๒ คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว ๑.๖๗ ล้านราย  
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ในปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้  
ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เร่งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  
ภายในวันที่กำหนด นอกจากนี้ ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ฯ” เพ่ือเป็นช่องทาง  
ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ ด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 
 



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง “ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง “ตู้ปนัสุข ไม ่ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะนำประชาชนหรือ 

สถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 โดยการติดตั้งตู้ปนัสุข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรสั 
COVID-19 ดังนี้ 

สำหรับผู้ให้ ควรล้างมือสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมถุงมือและสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อนำของไปวาง ทั้งนี้ หากของหมดตู้ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ รอจนแห้ง
แล้วค่อยนำของไปวาง 

และสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับ ขอให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และขณะรับของให้ยืนรอคิวโดยเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร  
เพ่ือไม่ให้เกิดความแออัด 

ทั้งนี้ ขอรณรงค์ให้ผู้รับ หยิบสิ่งของสำหรับบริโภคไปแต่พอดี เพ่ือร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่  
คนอื่นด้วย 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน โทร. 1567 

1) หัวข้อเรื่อง แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณกีารช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชน 
ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่ เกิดจาก  COVID-19 ได้ที่   
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามขอรับคำปรึกษาได้ทางสายด่วน  โทร.๑๕๖๗ (ฟรี) ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2272 9530 

1) หัวข้อเรื่อง สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ผู้ประกอบการ ลดเสี่ยง COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สรรพากรขยายเวลายืน่แบบฯ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตให้ผู้ประกอบการ ลดเสีย่ง COVID-19 

กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตทุกราย เพ่ือช่วย
ผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรให้กับ
ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.๑, ภ.ง.ด.๒, ภ.ง.ด.๓, ภ.ง.ด.๕๓ 
และ ภ.ง.ด.๕๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.๓๐) ภาษีมูลค่าเพ่ิม
จากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.๓๖) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.๔๐) ดังนี้ 

- เดือนภาษี มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- เดือนภาษี พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- เดือนภาษี มิถุนายน ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
- เดือนภาษี กรกฎาคม ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- เดือนภาษี สิงหาคม ๒๕๖๓ ยื่นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่  Call Center : 

๑๑๖๑ ให้บริการข้อมูลสรรพากรตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2659 6466 หรือ https://www.m-society.go.th 

1) หัวข้อเรื่อง พม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ 2,000 บาท ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ 2,000 บาท ชว่ยผู้ที่ประสบปญัหาสังคมและ COVID-19 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ 
ด้านอาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แก่ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 และได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 
๒,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ใช่เป็นเงินเยียวยา แต่เป็นเงินเพ่ือสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่กำลัง 
เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหากับการระบาดของ COVID-19 

สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละไม่ เกิน ๒ ,๐๐๐ บาท หรือเครื่องอุปโภคบริโภค  
เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย 
คนไร้ที่พ่ึง ชาวเขา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาในสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่ลงไป
ตรวจสอบในพ้ืนที่ หากพบว่ามคีวามเดอืดรอ้นจรงิกจ็ะดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน ตามขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ทั้งนี้ หากประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคม หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือ แจ้งมายัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 
โทร ๑๓๐๐ บริการฟรี ๒๔ ชั่วโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที ่ 19  พฤษภาคม  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. พบปัญหาลงทะเบียนมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท 
ทำอย่างไร ? 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. New Normal วิถีใหม่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และ
ประชาชน 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน 
“New Normal” 

 สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๓ 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ปรับสักนิด พิชิต COVID-19 สำหรับใช้บริการ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 20 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง พบปัญหาลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ทำอย่างไร ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พบปัญหาลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ทำอย่างไร ? 

ขอแนะนำประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเยียวยา และพบปัญหาในการลงทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลผ่านมาตรการอื่น ๆ ต่อไป 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ในมาตรการอื่น ๆ ต่อไป  

ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 
กลุ่มที่ ๓ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่บัญชีไม่ตรง สามารถติดต่อธนาคารที่ใกล้บ้านท่าน  

เพื่อแก้ไข หลังจากนั้นรัฐบาลจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามขั้นตอนต่อไป 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอใกล้บ้านท่าน โทร. ๑๕๖๗ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 20 / 2563 วันที ่ 28  พฤษภาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 
 



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง New Normal วิถีใหม่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน  

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง New Normal วิถีใหมผู่้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนต้อง
เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพ่ือป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
รัฐบาลขอแนะนำการใช้ชีวิตแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในช่วงนี้ ดังนี้ 

สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าต่าง ๆ ให้สแกน  
QR Code เพ่ือ Check in ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (ปัจจุบันมีบริการ Wifi ฟรี 
และอินเตอร์เน็ตที่ กสทช. สนับสนุนในช่วง COVID-19) กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ 
ครั้งแรกครั้งเดียว และเมื่อ Check in แล้วท่านสามารถใช้บริการกิจการ/ร้านค้าได้ และเมื่อใช้บริการเสร็จให้
สแกน QR Code เดิมก่อนออกจากร้านเพื่อ Check out 

สำหรับผู้ประกอบการ ขอให้ลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com 
โดยลงทะเบียนข้อมูลชื่อผู้ติดต่อในระบบ ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์ เมื่อ
ลงทะเบียนถูกต้องทุกขั้นตอน ระบบจะแสดง QR Code เพ่ือให้สามารถนำไปใช้งานได้ สามารถ Check in 
หรือตรวจสอบสถานที่ที่มีคนหนาแน่นได้ 

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถ
ติดต่อได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 20 / 2563 วันที ่ 28  พฤษภาคม  2563 

 
 



- 2 - 



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน “New Normal” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วถิีใหมข่องประชาชน “New Normal”  

“New Normal” หรือวิถีใหม่การดำรงชีวิตประจำวันได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนหลังจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงขอแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน  
เพ่ือร่วมมือกันก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน ดังนี้ 

๑. พยายามอยู่บ้าน และออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น 
๒. สวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน 
๓. ล้างมือเป็นประจำ ทุก ๆ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง เมื่อออกนอกบ้าน 
๔. เว้นระยะห่างจากคนอ่ืน ๑ – ๑.๕ เมตร เสมอ 
๕. ใช้รถขนส่งสาธารณะเฉพาะทีจ่ำเป็น หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด 
๖. หากซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ควรนั่งหันข้าง และต้องสวมหมวกกันน็อคและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
๗. พกถุงผ้าติดตัว หลีกเลี่ยงการหยิบจับภาชนะของผู้อื่น 
๘. แยะภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 
๙. เมื่อกลับถึงบ้าน ควรล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำทันที 
นอกจากนั้น ก่อนการเดินทางออกจากบ้านควรประเมินตนเองในเบื้องต้นว่ามีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยง

หรือไม่ พร้อมทั้งประเมินความจำเป็นและวางแผนการออกนอกบ้านโดยควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด เลือกใช้บริการ
ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของรัฐ และให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการของ
รัฐกับร้านค้าหรือสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

********* 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2568 8800 

1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึง 30 มิ.ย. 63 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขยายเวลาหา้มอากาศยานทำการบนิเขา้สู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถงึ 30 มิ.ย. 63 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕) เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ภายในประเทศรุนแรงยิ่งขึ้นและสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลง
โดยเร็ว จากเดิมที่ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยจนถึงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น 

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปเพ่ือประสิทธิผลใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศ
เพ่ิมเติม โดยห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราว ตั้งแต่วันทื่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๒๓.๕๙ น. ยกเว้น อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) อากาศ
ยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มี
ผู้โดยสารออกจากเครื่อง อากาศยานที่ทำการบินเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทาง
การแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพ่ือสงเคราะหแ์กผู่้ไดร้ับผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) (Humanitarian aid, medical and relief flights) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคล
กลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation) และอากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)  

ทั้งนี้ บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน 

********* 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center 1584 

1) หัวข้อเรื่อง ปรับสักนิด พิชิต COVID-19 สำหรับใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปรบัสักนดิ พิชติ COVID-19 สำหรบัใช้บรกิารรถจกัรยานยนต์สาธารณะ 

กรมการขนส่งทางบก แนะนำผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สาธารณะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเลี่ยง 
COVID-19 ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ตลอดการเดินทาง พร้อมสวมหมวกกันน็อค สวมถุงมือ พกแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำสำหรับล้างมือติดตัว 

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร ควรนั่งหันข้างแทนการนั่งคร่อมเบาะ พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและ
หมั่นล้างมือบ่อยๆ และขอความร่วมมือในการงดคุยโทรศัพท์ และควรเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตรในช่วงเวลา
นั่งรอและควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

คำแนะนำสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ควรทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลัง
การให้บริการ ทั้งแฮนด์รถ เบาะที่นั่ง หมวกกันน็อค และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถปฏิเสธ
ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ และในกรณีที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะมีอาการ
ป่วยหรืออาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก ๑ เดือน ถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ศบค. ผ่อนปรนระยะที่ ๓ ปรับเวลาเคอร์ฟิว และ
กิจการ/กิจกรรมบางประเภท 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น 
“ไทยชนะ” ปลอม 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน รวม 
ทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 

กระทรวงการคลัง - 

5. CLEAN Fitness สุขภาพดีได้ สุขอนามัยดีด้วย  
ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุข ภาพเคล่ือนไหว 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 21 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัว
ราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ไปอีก ๑ เดือน ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ท้ังการห้ามออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีกำหนด การจำกัดการ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามเข้าพื้นท่ีเส่ียง และการห้ามใช้อาคารหรือสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการติดโรค 
รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รักษาไว้
ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ 

อีกท้ังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ัวโลกและในประเทศไทยยังไม่ส้ินสุด โดยยังคงมีการ
ระบาดและมีจำนวนผู้ติดเช้ือในระดับสูงในหลายประเทศ และเมื่อได้ผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแล้วกลับ
พบการระบาดของโรคระลอกใหม่ในระดับรุนแรง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องขยายระยะเวลาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยในระหว่างนั้นรัฐบาลจะได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและกำหนดมาตรการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการดำรงชีวิตโดย
ปกติสุขของประชาชนไปพร้อมกัน 

ท้ังนี้ สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปควบคู่กัน หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ท่ี หมายเลข ๑๑๑๑ 
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. ผ่อนปรนระยะท่ี 3 ปรับเวลาเคอร์ฟิว และกิจการ/กิจกรรมบางประเภท 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. ผ่อนปรนระยะที่ 3 ปรับเวลาเคอร์ฟิว และกิจการ/กิจกรรมบางประเภท 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. มติให้ผ่อนปรนในกิจการและกิจกรรมที่กลับมา 

เปิดให้บริการได้ในระยะที่ 3 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการวัดอุณหภูมิและ
สังเกตอาการป่วยของพนักงานและผู้ใช้บริการ การลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มไทยชนะ และต้องพัฒนา
นวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคในระยะยาว สำหรับรายละเอียดการผ่อนปรนในระยะที่ 3 มีดังนี้ 

- ปรับเวลาเคอร์ฟิว : ตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ของวันถัดไป 
- ห้างสรรพสินค้า : ขยายเวลาปิดให้บริการจาก 20.00 เป็น 21.00 น. 
- โรงเรียนและสถานศึกษา : สามารถใช้สถานที่ในการสอบคัดเลือกและอบรมระยะส้ันได้ แต่ยังคง

ปิดการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 1 ก.ค. อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาให้โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาบางแห่งเปิดก่อนได้ เช่น โรงเรียนสอนด้านอาชีพและกีฬา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค และมีจำนวนนักเรียนน้อย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : เปิดเฉพาะเพื่อทำการประกอบอาหารให้ผู้ปกครองมารับ 
- ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และการจัดนิทรรศการ : เปิดดำเนินการได้เฉพาะที่มีพื้นที่ไม่เกิน 

20,000 ตร.ม. และต้องปิดในเวลา 21.00 น. 
- ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง : เปิดดำเนินการได้แต่ต้องควบคุมจำนวนคนไม่ให้หนาแน่นเกินไป 
- ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม : เปิดบริการทุกรูปแบบได้ยกเว้นกิจกรรมที่มีการ

สัมผัสบริเวณใบหน้า แต่ต้องใช้เวลาทำไม่เกิน 2 ชม. และห้ามนั่งรอในร้าน 
- ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย นวดเท้า : ให้บริการได้รายละไม่เกิน 2 ชม. งดการอบไอน้ำ อบตัว 
- ฟิตเนส : ให้ทำกิจกรรมได้ทั้งหมด แต่จำกัดระยะเวลาให้บริการ 
- โรงภาพยนตร์ : จำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 200 คน นั่งคู่กันได้ แต่ต้องจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง 
- สถานที่ออกกำลังกาย : ให้ทำกิจกรรมได้ทุกประเภท แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคกำกับ และ

กำหนดระยะเวลาการให้บริการ 
- สนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อม : เปิดให้บริการทั้งสนามฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล มวย วอลเลย์บอล 

บึงน้ำเพื่อการเล่นกีฬาทางน้ำ แต่ต้องมีมาตรการรักษาระยะห่าง จำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 10 คน/คร้ัง 
และจำกัดเวลา 

- ลานกิจกรรม : ลานโบว์ลิง สเกต โรลเลอร์เบลด สถานลีลาศ เปิดให้บริการได้แต่ต้องจำกัด
ผู้ใช้บริการและกำหนดเวลา 

- สวนสัตว์ สถานที่จัดแสดงสัตว์ : สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ 
สำหรับกรณีการเดินทางข้ามจังหวัด ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ทั้งนี้ รัฐบาล 

ขอความร่วมมือประชาชนให้เดินทางเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น และไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 
ศบค. ยังคงมาตรการห้ามเข้าราชอาณาจักรไว้เช่นเดิม เนื่องจากยังคงมีความเส่ียงเร่ืองการนำเช้ือจาก
ต่างประเทศเข้ามา และคนไทยที่ เดินทางกลับเข้าประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเช่นเดิม  
หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนัก
นายกรัฐมนตรี 

********* 
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กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (ANTI-FAKE NEWS CENTER THAILAND) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (ANTI-FAKE NEWS CENTER THAILAND) 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๘๐๐๐ หรือ สายด่วน ๑๑๑๙ ตลอด ๒๔ ชม. 
1) หัวข้อเร่ือง เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ปลอม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ปลอม 

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (ANTI-FAKE NEWS CENTER THAILAND) ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเช่ือ
จากกรณีที่มีการส่งลิงค์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” โดยเว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการนั้น ถูกสร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้ช่ือเว็บว่า www.ไทยชนะ.com หรือ www.thaichana.com 
เท่านั้น นอกจากนี้การใช้งานระบบดังกล่าวสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคช่ันเพิ่มเติมแต่
อย่างใด 

ส่วนเว็บไซต์ปลอมนั้นจะถูกส่งต่อโดยการส่งลิงค์เพื่อหลอกให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน  
“ไทยชนะ” ซึ่งเป็นมัลแวร์ในการขโมยข้อมูลจากประชาชน โดยใช้ช่ือเว็บไซต์ อาทิ thaichana.pro, thai-
chana.asia และ thaichana.asia ฯลฯ จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง และอย่าหลงเช่ือดาวน์โหลด
แอปพลิเคช่ันดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านสายด่วน ๑๑๑๙ 
ได้ตลอด ๒๔ ชม. 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ 

1) หัวข้อเร่ือง คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ท้ิงกัน-ด้านการเงิน รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้จัดทำเว็บไซต์  
www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com เพื่อเผยแพร่มาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบการจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการ  

โดยสามารถเลือกค้นหาได้ทั้งตามสถาบันการเงินของรัฐแต่ละแห่ง ประกอบด้วย ๑.ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) ๒.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๓.ธนาคารออมสิน ๔.ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ๕.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  
๖.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ๗.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๘.บรรษัท
ตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย (บตท.) และ ๙.บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

และเลือกตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ ๑.เกษตรกรและ SMEs เกษตรกร  
๒.ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป ๓.ผู้ประกอบการ SMEs ๔.ผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก และ ๕.Non-Bank 
ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ยังมีการจัดกลุ่มตามการช่วยเหลือเป็นด้าน ได้แก่ พักชำระเงินต้น /ดอกเบ้ีย ลดอัตรา
ดอกเบ้ีย ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือเติมสินเช่ือใหม่ให้เพิ่มเติมอีกด้วย 

ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทาง www.เราไม่
ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com เพื่อดูรายละเอียดมาตรการและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ เป็นการอำนวยความสะดวกและ
เป็นการลดความเส่ียงจากการที่ต้องเดินทางไปติดต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ ด้วย 

********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมอนามัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมอนามัย โทร. 0 2590 4000 

1) หัวข้อเร่ือง CLEAN Fitness สุขภาพดีได้ สุขอนามัยดีด้วย ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง CLEAN Fitness สุขภาพดีได้ สุขอนามัยดีด้วย ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 

การไปออกกำลังกายท่ีฟิตเนส เป็นการใช้เวลาว่างท่ีดีสำหรับคนรักสุขภาพ แต่ในช่วงการระบาดของโรค 
COVID-19 ประชาชนก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น ดังนั้น ก่อนไปฟิตเนสหรือไปออกกำลังกายตามสถานท่ีต่าง ๆ 
อย่าลืมหยิบเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือไปด้วย เพื่อล้างมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายก่อนการ
ใช้งาน และในระหว่างออกกำลังกายไม่ควรเอามือมาจับใบหน้าโดยเด็ดขาด และถ้ารู้สึกไม่สบาย ป่วย ไอ จาม  
ก็ไม่ควรไปฟิตเนสเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือและควรรีบไปพบแพทย์ทันที 

ส่วนผู้ประกอบการฟิตเนส ก็สามารถให้ความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น จัดให้มีจุดตรวจ
คัดกรองพนักงานและผู้มาใช้บริการ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ มีการพ่นทำความ
สะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือและแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ ขอความร่วมมือสมาชิกและพนักงานท่ีอยู่ใน
กลุ่มเส่ียงใกล้ชิดผู้ป่วย หรือพบตนเองมีอาการป่วย ไอ จาม ต้องงดให้บริการช่ัวคราว และเพื่อลดความแออัดในการ
ใช้บริการ ควรจำกัดเวลาและจำกัดผู้ใช้บริการด้วย 

“CLEAN Together รวมพลังคนไทยป้องกันโรค” ร่วมกันปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้เป็นประจำและทำอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤติ เพื่อสุขภาพท่ีดีของเราเอง ท้ังนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำได้ท่ีสายด่วนกรมอนามัย โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2563 วันที่    มิถุนายน  2563 

 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2563 วันที่  4  มิถุนายน  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ศบค. ยัน แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓ 
ร้อยละ ๙๐ 

กระทรวงการคลัง - 

3. กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลาย
หน้ากากอนามัย 

กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน ๕.๕ หมื่นตำแหน่ง
ทั่วประเทศ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  
ช่วงสถานการณ์ COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุข 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 22 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. ยัน แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. ยัน แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล 

สำหรับแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ที่อยู่บนแพลตฟอร์มในระบบ Android นั้น ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ขอช้ีแจงว่าระบบไทยชนะไม่ได้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชน  
มีเพียงเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเท่านั้นสำหรับให้ประชาชนยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล โดยในระหว่าง  
การสแกน QR Code เพื่อเข้าใช้บริการร้านค้าต่าง ๆ ระบบไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
เอาไว้แต่อย่างใด แต่จะระบบเก็บข้อมูลในชุดของตัวเลขที่บ่งบอกว่าแอปพลิเคช่ันได้อ่าน QR Code  
ของร้านค้าที่ท่านเข้าใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการใช้ชุดข้อมูลจากแอปพลิเคช่ันไทยชนะในการติดตาม
ตัวบุคคล เนื่องจากยังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเช้ือจากภายในประเทศ 

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ไม่ได้มีการล้วงข้อมูลของประชาชน  
อย่างแน่นอน และขอให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการร้านค้า/สถานประกอบการต่าง ๆ ให้สแกน QR Code  
ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกคร้ัง เพื่อร่วมกันป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงอีก 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ  
สำนักนายกรัฐมนตรี 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2563 วันที่  10  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงการคลัง หมายเลข ๑๖๘๙ 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. เห็นชอบลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2563 ร้อยละ 90 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2563 ร้อยละ 90 

  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ให้แก่ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง
ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากประกอบเกษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย และที่ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ และเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท (ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ที่กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ 
สำหรับปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้ระบาดอย่าง
รุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง จึงสมควรลดภาษีสำหรับ
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ความจำเป็นทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

สำหรับการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวนภาษี 
ที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างดังต่อไปนี้ 

 (๑) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 (๒) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
 (๓) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
 (๔) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
แต่อย่างไรก็ตามการลดภาษีข้างต้นไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา ๙๖ และ

มาตรา ๙๗ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ 
การลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างร้อยละ ๙๐ ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะส่งผลให้ประชาชนและ

ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างได้รับการลดภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวน
ภาษีที่คำนวณได้ จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่
ขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน
กระทรวงการคลัง หมายเลข ๑๖๘๙ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2563 วันที่  10  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย 

จากการที่มีข่าวปรากฏตามส่ือต่าง ๆ ว่ามีการกำหนดให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตามที่
โรงเรียนกำหนด กระทรวงศึกษาธิการ ขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากาก
อนามัยของเด็กนักเรียน และขอให้นึกถึงความปลอดภัยนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่านักเรียนจะสวมใส่หน้ากาก
อนามัยที่มีลวดลายหรือไม่ก็ตาม และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคน
ในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2563 วันที่  10  มิถุนายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒ 

1) หัวข้อเร่ือง กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่งท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่งทั่วประเทศ 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ว่างงานและผู้ที่สนใจหางาน  
ซึ่งในขณะนี้ตลาดงานกำลังต้องการคนเป็นจำนวนมาก แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่ในหลาย
องค์กร ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็ยังคงต้องมีความต้องการบุคลากรและแรงงานเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อ โดยมี
ตำแหน่งงานว่างที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ถึง ๕๕,๐๙๓ อัตรา ทั่วประเทศ โดยมีตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการ 
มากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ 

๑. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) – ขายของหน้าร้าน 
๒. แรงงานด้านการผลิต 
๓. ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เคร่ืองประดับอื่น ๆ 
๔. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ 
๕. พนักงานบัญชี 
ส่วนใหญ่เป็นเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้งนี้ หาก

ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา ติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ, 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐, ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center), 
เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ "เสิร์ฟงานด่วน" และสายด่วนกระทรวง
แรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2563 วันที่  10  มิถุนายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์  
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3 

๑) หัวข้อเร่ือง ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องด่ืม ช่วงสถานการณ์ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม ช่วงสถานการณ์ COVID -19 
หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนให้ร้านอาหารต่างๆ เปิดให้บริการได้แล้ว กรมอนามัยจึงขอแนะ  

๖ มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเคร่ืองดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร 
ร้านอาหาร ผู้ให้บริการร้านอาหารและผู้เข้าใช้บริการควรร่วมมือกันปฏิบัติตาม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค
และเช้ือไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

๑) ผู้ให้บริการต้องทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการแก่ลูกค้า 
๒) ก่อนเข้าใช้บริการร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 

รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ประกอบการด้วย 
๓) ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ต้องจัดให้มีจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ณ จุด

บริการที่จัดไว้ ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
๔) นั่งเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร และเว้นระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย ๑ เมตร 
๕) ผู้ให้บริการต้องควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัดจนเกินไป 
๖) ห้าม! ดื่มสุราหรือเคร่ืองอื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมอนามัย 

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2563 วันที่  10  มิถุนายน  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เตือนอย่าหลงเช่ือ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา 
ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจรงิ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. กพท. ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานท่ีเปิดให้อากาศยาน
ข้ึนลงได้ ต้ังแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป 

กระทรวงคมนาคม - 

3. การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวน
รถชานเมือง (เพิ่มเติม) ต้ังแต่ ๑๑ มิ.ย ๖๓ 

กระทรวงคมนาคม - 

4. ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 

กระทรวงศึกษาธิการ - 

5. มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔  
ท่ัวประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมบัญชีกลาง 

ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2270 6400 

1) หัวข้อเรื่อง เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจรงิ  

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยยีวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง 

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ  

รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ e-Social Welfare 

ของกรมบัญชีกลางนั้น ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด คิดว่ารัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับเงนิชว่ยเหลืออีก 

๓,๐๐๐ บาท โดยจะเข้ามาลงทะเบยีน และเช็คสิทธิท์ี่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check 

ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับเช็คสทิธิ์สวัสดิการสังคมของภาครัฐ 

เพ่ือป้องกันมิให้ประชาชนจะไม่หลงเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จ กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว 
ไม่เป็นความจริง เนื่องจากระบบ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง คือระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ
ของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุที่จ่ายกรณี
ปกติเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอยา่ได้หลงเชือ่ข้อมูลที่แชร์ใน Social Media หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2568 8800 

1) หัวข้อเรื่อง กพท. ประกาศเพ่ิมเตมิท่าอากาศยานทีเ่ปิดให้อากาศยานขึน้ลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกาศเพ่ิมเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศเพ่ิมเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศ
ยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ได้แก่ ตาก ตราด นครราชสีมา นราธิวาส ปาย 
เพชรบูรณ์ และสุโขทัย สำหรับท่าอากาศยานอื่นที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ขอให้ติดตามประกาศจาก กพท. ต่อไป 

ขอให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานโปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละสนามบิน และการปฏิบัติตัว 
ในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด และเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ กรณีอากาศยานขนส่งผู้โดยสารจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามทำการบินเข้าสูป่ระเทศไทย
เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

สำหรับรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ได้แก่ ขอนแก่น ชุมพร ตาก ตราด ตรัง 
นครพนม นครราชสีมานครศรีธรรมราช น่านนคร นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด 
แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ เชียงใหม่ ดอนเมือง 
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน อู่ตะเภา 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 

กรม / หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพ่ิมเติม) ต้ังแต่ 11 มิ.ย 63 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพ่ิมเติม) ตั้งแต่ 11 มิ.ย 63 

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 
มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
สาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสนิค้าระหว่างจังหวัดทีเ่ร่ิมออกเดินทางจากจังหวัดตน้ทาง ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น. 
และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา ๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพ้ืนทีจั่งหวัดในชว่งเวลาห้าม
ออกนอกเคหสถานได้ ดังนั้น เ พ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้อง
เดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด การรถไฟฯ 
จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น 
(เพ่ิมเติม) จำนวน ๑๐๘ ขบวน โดยเร่ิมให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับผู้โดยสาร 
ที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ ๓๐ วัน เร่ิมเปิดจองวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ในด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการ  
ที่เกี่ยวข้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ  
มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน/นั่ง ให้ชัดเจน และ
จำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ 
หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า  ๓ ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง พร้อมดำเนินการติดตั้ง
แอปพลิเคชั่น (application) “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้/โบกี้) เพ่ือใช้ควบคุมการเข้าออก
ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่าน Check-in และ Check-out จากแอปพลิเคชั่นดังกลา่ว 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพ่ือป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัตเิพ่ือป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน 
COVID-19 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  
อย่างต่อเนื่องโดยเนน้ความสอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏบิัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศกึษาสามารถดํารงชีวติอยู่ได้อยา่งปลอดภัย ดังนี้ 

๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเขา้สถานศึกษา 
๒. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหนา้กากผ้า ตลอดเวลาเม่ืออยู่ในสถานศึกษา 
๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ 
๔. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 
๕. ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส ที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 
๖. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วน ๑๑๑๑ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงพาณิชย์ 

ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน 1203 

1) หัวข้อเรื่อง มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ 

โครงการดี ๆ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ระดับอําเภอ” กลับมาอีกคร้ัง ซึ่งคร้ังนี้เป็นล็อตที่ ๔ 
ซึ่งถือเป็นล็อตพิเศษที่ลงไปจำหน่ายสินค้าถึงระดับอำเภอทั่วประเทศครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ดำเนินการจัด
สถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓  

การจำหน่ายสินค้าลดราคาเร่ิมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ในพ้ืนที่เร่ิมต้น 45 จังหวัด 
45 อำเภอทั่ว ประเทศ โดยสถานที่จัด งาน ตามที่แ ต่ล ะจังหวัดและอำเภอกำหนดห รือ พ้ืนที่อื่ น ๆ  
ที่เหมาะสม สำหรับสินค้าเด่นที่จะมีการลดราคาเป็นพิเศษประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่ 

1. ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม ยี่ห้อ อคส. ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) จำหน่ายถุงละ 99 บาท 
2. ไข่ไก่แพ็กละ 10 ฟอง ขายแพ็กละ 20 บาท หรือตกฟองละ 2 บาท ทั้งหมด 15 ล้านฟอง 
3. น้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร ขายขวดละ 30 บาท 
4. ปลากระป๋อง กระป๋องละ 10 บาท 
5. น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 20 บาท 
6. รายการอื่น ๆ  จำนวน 50 - 100 รายการลดราคาสูงสุด 68% 
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์  

ทุกจังหวัด หรือ โทร สายด่วน 1203 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ? สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน 

กระทรวงการคลัง - 

3. ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด 
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

กระทรวงคมนาคม - 

5. ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” 
จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

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 24 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง การผ่อนคลายระยะท่ี ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ? 

การผ่อนคลายระยะที่ ๔  ตามข้อกำหนดฯ ฉบับ ๑๐ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รัฐบาลได้ผ่อนคลาย 
กิจกรรม กิจการ สถานที่ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน โดยพิจารณาจากความเส่ียง ความจำเป็น ความพร้อมและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต การปรับตัวของประชาชน และความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

- การใช้สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา 
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน  
ต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียน การสอน สถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับ
โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ผ่อนผันให้จัดประชุม อบรม สัมนา นิทรรศการ แสดงสินค้า 
จัดเล้ียง งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจำหน่ายสุร าหรือ
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมาย โดยให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ยกเว้นผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่เปิดให้บริการ สำหรับสถานรับเล้ียงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 
ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย  หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัด
สวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ ดำเนินการให้บริการได้แบบรายวัน  

- กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ผ่อนผันให้มีการอบตัว อบสมุนไพร 
อบไอน้ำแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือนวดแผนไทย 
ยกเว้น อาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ และผ่อนผันให้เปิดสวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้น 
การใช้เคร่ืองเล่นในลักษณะที่เป็นการติดต้ังช่ัวคราวเช่น บ้านบอล บ้านลม สำหรับการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
สามารถดำเนินการได้ รวมถึงสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายหรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา 
ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นสามารถให้จัดให้มีการแข่งขันและ
ถ่ายทอดสดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน 

- การเดินทาง ผ่อนผันให้มีการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด 

สำหรับมาตรการในระดับจังหวัด ให้ดำเนินการตามมาตการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามที่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด โดยยังมีอำนาจในการส่ังให้เปิด-ปิด
สถานที่ที่มีความเส่ียง และหากพบการกระทำที่มีความเส่ียงเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามได้ 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๒๓๔๕ หรือ ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลเยียวยา ๑,000 บาท 3 เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ียังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธ์ิ ไม่ต้องลงทะเบียน 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเงินช่วยเหลือเยียวยา คนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน รวมเป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ (สิทธ์ิใน
เดือนพฤษภาคม รัฐบาลจะทำการจ่ายย้อนหลัง) โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด  

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธ์ิได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว มีจำนวนทั้งส้ิน ๑,๑๖๔,๒๒๒ คน 
โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา ๓ ,๐๐๐ บาท จะต้องไม่เคยได้รับสิทธ์ิช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ  
(โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท จะไม่ได้รับสิทธ์ิในโครงการนี้) ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๒๓๔๕ หรือ ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

กระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.)  
ได้พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในระยะที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินการมาแล้ว
เป็นลำดับ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ
การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
รองรับนักท่องเที่ยว และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 
จึงขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมปฏิบัติตาม 6 แนวทางหลักการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจควบคู่ชีวิต  
วิถีใหม่ ดังนี้ 

• สวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเมื่อออกนอกบ้าน 
• ล้างมือบ่อยๆ 
• หลีกเล่ียงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด 
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) 
• ทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ อย่างสม่ำเสมอ 
• ใช้แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ทุกคร้ังที่ใช้บริการร้านค้า/สถานประกอบการ หรือไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งนี้ ประชาชนคนไทยต้องร่วมมือกัน ดำเนินเศรษฐกิจ ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

อย่าการ์ดตก ไม่กลับไปจุดเดิม 
********* 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2271 8888 หรือ Call Center ๑๕๘๔ 

1) หัวข้อเร่ือง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่ 
หรือ New normal โดยวางแผนการเดินทางเผ่ือเวลาในการเดินทาง ซื้อหรือจองตั๋วโดยสารผ่านช่องทาง 
การจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า หลีกเล่ียงการซื้อตั๋วโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อลดความแออัด 
ลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ระบุจุดเดินทางที่ออก
และจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ  

นอกจากนี้ ขอให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือ  
ด้วยแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค ห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอด
ตามที่กำหนดไว้และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กำหนดอย่างเคร่งครัด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๒๗๑ ๘๘๘๘  Call Center ๑๕๘๔ หรือโทรศัพท์หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนัก
นายกรัฐมนตรี 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2610 5330 - 31 

1) หัวข้อเร่ือง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะท่ี ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ 

สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิด-19 จนทำให้ถูกเลิกจ้างงาน โอกาสมาถึง
ท่านแล้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ในสังกัด ๗๐ แห่งทั่วประเทศ จัดโครงการ “อว. สร้างงานระยะที่ ๒” เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (กรกฎาคม ถึง 
กันยายน) จำนวน ๓๒,๗๑๘ อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

โดยในขณะนี้หน่วยจ้างงานทั้ง ๗๐ แห่ง อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๐ - ๓๑ และเว็บไซต์ของ 
หน่วยจ้างแต่ละแห่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทยอยลงประกาศ 

********* 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 ระยะที่ ๒ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นหูเป็นตาอย่าให้การ์ดตก สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. สิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดีอาญา 
กระทรวงยุติธรรม - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. การปรับสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์

ในทางที่ถูกต้อง 
กระทรวงยุติธรรม - 

5. โรคและภัยสุขภาพทีต่้องระวังในช่วงฤดูฝน กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 25 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ ๒ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรการชว่ยเหลอืลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที ่๒ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย เพ่ิมเติมระยะที่ ๒ ดังนี้ 
๑) ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป ร้อยละ ๒ - ๔ ต่อปี สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การกำกับ (มีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
๒) เพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชำระเป็นงวด 

สำหรับลูกหนี้ที่มีความจำเปน็ตอ้งใช้วงเงนิเพ่ิมเติม และมีการชำระหนี้ทีด่ีมาอย่างตอ่เนือ่ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ขยายวงเงินจากเดิม ๑.๕ เท่า เป็น ๒ เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราวถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (มีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

๓) มาตรการขั้นต่ำเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยระยะที่ ๒  (มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓) ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
และไม่เป็น NPLs ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั้นต่ำให้ลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อ เช่น การผ่อนชำระขั้นต่ำ การเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาว การ
ลดค่างวด การเลื่อนชำระค่างวดหรือเงินต้น เป็นต้น และกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินอำนวยความสะดวก 
รวมทั้งให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้  

การช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่ำดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่สามารถเรียก
เก็บเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และในกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะชำระหนี้ก่อนกำหนด จะไม่มีการคิดค่าเบี้ย
ปรับ ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ
ทางการเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ผู้ให้บริการทางการเงินต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ เพ่ือ
ช่วยบรรเทาภาระให้ลูกหนี้ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เปลี่ยนสินเชื่อจากระยะสั้นเป็นระยะยาว 
เลื่อนการชำระค่างวด ลดดอกเบี้ย และกรณีลูกหนี้ี่ NPLs ขอให้พิจารณาชะลอการยึดทรัพย์ 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพ่ิมเติมระยะที่ ๒ นี้ จะทำให้ลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือที่
เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดภาระหนี้และโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ ขณะที่ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยง และมีวิธีปฏิบัติต่อลูกหนี้ในแนวทางเดียวกัน 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที ่ 1  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นหูเป็นตาอย่าให้การ์ดตก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ร่วมดว้ยชว่ยกัน เปน็หเูป็นตาอย่าใหก้ารด์ตก 

หลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) เพ่ือให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ แต่อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค. ขอความร่วมมือพ่ีน้อง
ประชาชนร่วมกันช่วยเป็นหู เป็นตา เกี่ยวกับการมั่วสุมหรือการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของ 
ศบค. เพ่ือป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซ้ำอีก และป้องกัน 
ไม่ให้การ์ดตก 

ทั้งนี้ หากพ่ีน้องประชาชนท่านใดพบกิจกรรม/กิจการ ท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. สามารถ
แจ้งเบาะแสดังกล่าว ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๓๘ หรือ ๑๙๑ หรือที่หมายเลข ๑๑๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที ่ 1  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 

1) หัวข้อเรื่อง สิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดีอาญา 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สิทธิในการขอรบัค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดอีาญา 

กระทรวงยุติธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลย แก่บุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้เสียหาย
ในคดีอาญาซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย จากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และ (2) จำเลยในคดีอาญาที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูก
คุมขังในระหว่างพิจารณาคดี และปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้ เป็นผู้กระทำความผิด ตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้รับทราบถึง
สิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย 

โดยผู้เสียหายและจำเลยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จำเลยในคดีอาญาได้ดังนี้  

(1) กรณีผู้เสียหาย สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ  

(2) กรณีจำเลย สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เรือนจำ ทัณฑสถานทุกแห่ง และสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ  

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรม โทร.1111 กด 77 
หรือ www.rlpd.go.th 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที ่ 1  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1๓๘๖ 

1) หัวข้อเรื่อง การปรับสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีถูกต้อง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การปรบัสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถกูต้อง 

“กระท่อม” ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 แต่สามารถนำมาใช้ประโยชนไ์ดต้ามวัตถปุระสงค์เพ่ือประโยชนท์างการแพทย์และการศกึษาวจิัยได ้ 
แต่ห้ามเสพ เว้นแต่เสพเพ่ือรักษาโรคตามคำสั่งของแพทย์ หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย โดยมีสารสำคัญ 
คือ “สารไมตราเจนีน” ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีสรรพคุณทางยาใช้ใน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคน
ใช้เพ่ือการทำงาน เช่น ชาวประมง เกษตรกร หรือแรงงาน 2) กลุ่มคนที่ใช้เพ่ือผ่อนคลาย เช่น ดื่มเป็นชา 
ในการสังสรรค์ทั่วไป 3) กลุ่มคนที่ใช้แก้ปวด ซึ่งนักวิจัยกำลังศึกษาเพ่ือใช้แทนเมทาโดนในการรักษาการติด
เฮโรอีนและการรักษาผู้มีอาการพาร์กินสัน เป็นต้น 

“กระท่อม” มักถูกกลุ่มคนนำมาใช้แบบผิดๆ โดยนำไปผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทอื่นๆ ทำให้มีความผิดตามกฎหมาย รวมถึงหากนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายก็ต้องได้รับอนุญาต
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น และตามข้อตกลงของสหประชาชาติ (UN) ไม่ได้กำหนดให้
กระท่อมเป็นยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นหากถอดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ จะสามารถ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น  

หนึ่งในเหตุผลสำคัญของนโยบายถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด คือ พืชกระท่อมสามารถพัฒนา
เพื่อนำมาใช้เป็นยาได้ ทั้งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
พบว่า สารสำคัญในพืชกระท่อมมีฤทธิ์ระงับอาการปวดไดเ้ช่นเดียวกับมอร์ฟีนแตม่ีความเป็นพิษน้อยกว่า ซึ่งหาก
มีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมอาจใช้เป็นสารทดแทนยาเสพติดจำพวกโอปิออยด์ในคนที่ติดฝิ่นหรือมอร์ฟีนได้ใน
อนาคต ส่วนในทางการแพทย์แผนไทยพบว่ามีการนำพืชกระท่อมไปใช้เข้าเป็นตัวยาในตำรับยาแผนไทย 
ประเภท ยาแก้ท้องเสีย แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ทำให้นอนหลับและระงบัประสาทโดยปรากฏหลักฐานในตำรา
การแพทย์แผนไทยว่ามีการนำพืชกระท่อมมาใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคด้วย 

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการปรับสถานะของพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. www.oncb.go.th/Pages/kratom63.aspx 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที ่ 1  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๔๒๒ สายด่วนกรมควบคุมโรค 

1) หัวข้อเรื่อง โรคและภัยสุขภาพท่ีต้องระวังในช่วงฤดูฝน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่ตอ้งระวังในช่วงฤดูฝน 

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนมักพบโรคแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย  
9 โรค และ 4 ภัยสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ ควรต้องดูแลสุขภาพอนามัยมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ            

กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ 1) โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ  
2) โรคปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อทางการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรือไอ จาม วิธีการป้องกัน 
คือ รักษาสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 

กลุ่มที่ 2 เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ 1) โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทาน
อาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค 2) โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มี 
การปนเปื้อนของสารเคมี หรือโลหะหนัก 3) โรคอหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร  
น้ำดื่ม หรือจากแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค วิธีการป้องกัน คือ ล้างมือ ให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการ
ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร หรือหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ดื่มน้ำสะอาด รับประทานอาหารที่
สะอาดและปรุงสุกใหม่  

กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ 1) โรคไข้เลือดออกท่ีมียุงลายเป็นพาหะนำโรค 2) โรคไข้
ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา มียุงลายสวน และยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค วิธีการป้องกัน คือ ต้องกำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด  

กลุ่มที่ 4 โรคติดต่อที่สำคัญอื่น ๆ ในช่วงฤดูฝน ได้แก่ 1) โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู พบบ่อย
ในผู้มีอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องสัมผัสกับดินหรือน้ำอยู่เป็นประจำ 2) โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อที่พบ 
ได้บ่อยในเด็กเล็ก จากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย ผื่น ตุ่มน้ำใส หรืออุจจาระของผู้ป่วย  

กลุ่มที่ 5 ภัยสุขภาพ ได้แก่ 1) การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ ผู้ปกครองควรดูแลเด็ก 
อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้แก่เด็กในการเอาตัวรอด ทำเครื่องป้องกัน ทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำ 2) การบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า ให้หลบในที่ปลอดภัย เช่น อาคารขนาดใหญ่ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้ง  
ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 3) อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัด ควรจัดบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นที่
หลบซ่อนของสัตว์มีพิษ และ 4) อันตรายจากการกินเห็ดพิษ หากไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดที่
รับประทานได้ ไม่ควรนำมารับประทาน  

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  สายด่วนกรมควบคุมโรค  
โทร. 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที ่ 1  กรกฎาคม  2563 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๑  สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. พม. พร้อมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา 
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- 

3. กรมการขนส่งทางบก แนะ !!! ๖ มาตรการ รถรับ-ส่ง
นักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. รัฐหนุนท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  
ออกให้ ๔๐ % ! ลงทะเบียน ๑๕ ก.ค. นี้ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเรื่อง คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๑ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที ่๑๑ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ชี้แจง

ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้ 
• การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

ต้องจัดให้มีความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 
• การเปิดดำเนินการสถานท่ีและกจิกรรมตา่ง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา และการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ชมใน

สนามแข่งขัน การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยสถานที่กิจการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่อนคลาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ 

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดกิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้ 
ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. และร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ 

- สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจำหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่ในภัตตาคาร สามารถเปดิให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ได้ 
แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ต้องจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ 
- สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด สนามชนโค 

สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่น ๆ ลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ 
• การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธี ทุกศาสนาต้องดูแลให้สอดคล้องตามมาตรการขององค์กร

ปกครองทางศาสนา 
• การขนส่งสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด 
• การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพ่ือการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้า

ผ่านแดนได้ตามความจำเป็น 
• มาตรการป้องกันโรค การจัดสถานที่หรอืกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด ต้องมีมาตรการป้องกัน  

โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย  
๑ เมตร และจำกัดจำนวนมิให้แออัด มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส และ 
มีระบบแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ราชการกำหนด 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๖ - ๙ หรือ www.m-society.go.th 

๑) หัวข้อเรื่อง พม. พร้อมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พม. พร้อมจ่ายเงนิเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบาง 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจาก
มาตรการฯ อื่นของรัฐบาล รายละ ๓,๐๐๐ บาท (เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่มเด็กแรกเกิด ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว (๒) กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว และ (๓) กลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 

ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยารายละ ๑ สิทธิ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือ
เยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน 
(สำนักงานประกันสังคม) ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนอยู่แล้วจึงไม่ต้องลงทะเบียนเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับสิทธิตามมาตรการนี้ และจะดำเนินการตรวจสอบ
ความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นรวมถึงการตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แบ่งจ่าย ๒ รอบ รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐ บาท รอบแรก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (รอบเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน) และรอบที่สอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ อีก ๑,๐๐๐ บาท 
แต่หากจ่ายไม่ทันในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ก็จะทบไปจ่ายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (รวม ๓ เดือน)  
โดยจ่ายเงินผ่าน ๒ ช่องทาง ได้แก่ (๑) บัญชีธนาคารของกลุ่มเปา้หมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชี
ธนาคารอยู่เดิม และ (๒) ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงิน
อุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร ๑๓๐๐ ฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน 1584 

๑) หัวข้อเรื่อง กรมการขนส่งทางบก แนะ !!! ๖ มาตรการ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรมการขนสง่ทางบก แนะ!!! ๖ มาตรการ รถรบัสง่นักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 

กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับรถรับส่งนักเรียน เพ่ือให้ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนปฏิบัติตามตลอดภาคการศึกษาตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

๑. พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน จะต้องผ่านการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิ 
ก่อนการขับรถรับส่งนักเรียน หากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด รวมถึง
จัดให้มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนใช้บริการด้วยเช่นกันและสามารถปฏิเสธการให้บริการ  
ในกรณีที่พบว่านักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

๒. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถ ผู้ควบคุมนักเรียน และ
นักเรียนที่ใช้บริการ 

๓. จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ 
๔. ให้ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ เปิดหน้าต่างและประตู

เพ่ือถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู 
เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น 

๕. ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพ่ือความรวดเร็วในการสืบสวนโรค
ของแพทย์หากพบผู้ติดเชื้อ 

๖. ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 

นอกจากนี้  กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยตามที่กำหนดด้วย โดยได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัย
และการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดตอ่เนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน ๑๕๘๔ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่   กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเรื่อง รัฐหนุนท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ออกให้ ๔๐ % ! ลงทะเบียน ๑๕ ก.ค. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐหนนุท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวดว้ยกัน” ออกให ้๔๐ % ! ลงทะเบียน ๑๕ ก.ค. นี ้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจาก  
โควิด-19 ผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก ๔๐% ของราคาที่พัก 
ต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท) ให้แก่นักท่องเที่ยว จำนวน ๕ ล้านคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 
จำนวน ๒ ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่าน  
แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ๔๐% แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อที่นั่ง สามารถใช้ได้ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายในโครงการเราเที่ยวด้วยกันในวันที่  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องใช้
ร่วมกับแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ไว้สำหรับรับเงินเที่ยว E-Voucher ด้วย สำหรับโรงแรมที่สนใจจะเข้าร่วม
โครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองที่พักผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไว้แล้ว จะได้รับเงิน 
ในลักษณะของบัตรกำนัลดิจิทัล หรือ E-Voucher ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวน ๖๐๐ บาทต่อคืน 
(สูงสุด ๕ คืน) เพ่ือนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว และสามารถสแกน
บาร์โค้ดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ของร้านค้าหรือสถานประกอบการ โดยนักท่องเที่ยวจะใช้เงิน
จำนวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่เช็คอินถึงวันที่เช็คเอาท์ เวลา ๒๓.๕๙ น. เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในวันอื่นได้
และต้องใช้ภายในจังหวดัที่เดนิทางไปท่องเที่ยวเท่านัน้ หากใช้ไม่หมดในระยะเวลาดงักล่าว ระบบจะทำการตัด
เงินส่วนที่เหลือคืนทันที 

นอกจากนั้นยังได้ดำเนิน “โครงการกำลังใจ” ที่เปิดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๑.๒ ล้านคน สามารถเที่ยว
ผ่านบริษัทนำเที่ยวไม่น้อยกว่า ๒ วัน ๑ คืน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท คนละ ๑ สิทธิ์ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่   
๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วย 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3 

๑) หัวข้อเรื่อง เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เดก็เล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? 

กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำวิธีการสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล กรณีที่  
เด็กเล็กไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัย ดังนี้ 

๑. ผู้ปกครองควรใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะเด็กวัย ๑ ขวบสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของ 
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองได้ 

๒. ใส่ให้พ่ีตุ๊กตาตัวโปรด ซึ่งอาจช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ อยากมีเพ่ือนใส่หน้ากากอนามัย 
ไปด้วยกัน 

3. เลือกขนาดให้พอดี ลวดลายการ์ตูนที่เด็กชอบให้เหมาะกับเด็ก 
4. ให้รางวัลเมื่อหนูน้อยสวมใส่หน้ากาก 
5. การเล่านิทานเรื่องไวรัส ซึ่งเด็กๆ มักจะมีจินตนาการ พ่อแม่สามารถเล่าเรื่องราวเพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจพร้อมปกป้องตัวเองตามเรื่องราวในนิทาน 
ทั้งนี้  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน

สุขภาพจิต โทร. ๑๓๒๓ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน 
เร่ิม ๑๕ ก.ค. นี้ 

กระทรวงการคลัง - 

2. พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา  
๓ กลุ่มเปราะบาง 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- 

3. กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร  
รอบ ๓ เร่ิม ๑๕ ก.ค. นี้ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

มาตรการด้านความมั่นคง 
4. ปภ. แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ ๖๐-๖๕ ปี 

สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท ์0 2111 1144 

๑) หัวข้อเรื่อง เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เตรียมตัวให้พรอ้ม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวดว้ยกนั เริ่ม 15 ก.ค. นี้ 

รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน
ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
สนับสนุนการสร้างงานและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม  ลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเว็บไซต์  
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เที่ยวได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม  2563 

สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว  ได้ เปิดให้ เริ่มลงทะเบียนตั้ งแต่วันที่   
๑ กรกฎาคม 2563 ซึ่งประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาต
ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ ททท. 

สำหรับประชาชน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ณ วันที่ลงทะเบียน 

สิทธิพิเศษที่ประชาชนจะได้รับคือ 1) สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่ พัก รัฐบาลสนับสนุน 
ค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไมเ่กนิ 
5 ห้อง หรือ 5 คืน เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้  2) สนับสนุน
ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า  
600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว  
วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24.00 น. ของวัน check-out 
คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 
60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง และ 3) สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 
รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง ประชาชนแสดง
ความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการ
เดินทางจริงและเข้าพักจริง จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวน
ห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง แต่รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง  

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัด 
ตามทะเบียนบ้านของตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที ่ 16  กรกฎาคม  2563 

 
 

http://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com/


 
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๖ - ๙ หรือ www.m-society.go.th 

๑) หัวข้อเรื่อง พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา ๓ กลุ่มเปราะบาง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พม.เรง่จ่ายเงนิเยียวยาช่วยเหลอืเยียวยา ๓ กลุ่มเปราะบาง 
ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการ 

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการฯ อื่นของรัฐบาล 
เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละ ๓,๐๐๐ บาท 
(เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่ม
เด็กแรกเกิด ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว และ  
(๓) กลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยารายละ ๑ สิทธิ โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเพ่ิมเติม 

รัฐบาลจ่ายเงินผ่าน ๒ ช่องทางการ ได้แก่ (๑) กรมบัญชีกลางโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของ
กลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม และ (๒) กรมบัญชีกลางโอนเงินผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่เดิม 
แบ่งจ่าย ๒ รอบ รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐ บาท รอบแรก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (รอบเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน) และรอบที่สอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ อีก ๑,๐๐๐ บาท แต่หากจ่ายไม่ทันในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ ก็จะทบไปจ่ายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (รวม ๓ เดือน) 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร ๑๓๐๐ ฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที ่ 16  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2555 0555 

1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้  

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พรอ้มจ่ายเงนิเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี ้
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้จ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน  
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
และครอบครัว ที่ผ่านมาได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  

ในรอบที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.  
จะได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตกรที่ผ่านการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
อย่างไรก็ตามธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับเกษตรกรได้อีก 
๑๒๑,๓๙๔ ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงิน หรือกรณีที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับ  
ชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ หรือบัญชีถูกอายัด และบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งช่องทางสำหรับ  
รับโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com 

สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ ซึ่งมีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑๘๙,๖๖๓ ราย 
สามารถจำแนกสถานะได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 
จำนวน 73,975 ราย อยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป 2) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ไดร้บัเงินเยยีวยาเกษตรกร เห็นควรยุติการพิจารณา จำนวน 108,391 ราย และ 3) กลุ่ม
ผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ
กรมส่งเสริมการเกษตร และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ไดร้ับผลกระทบที่ขึน้ทะเบียนประมาณ ๑๐ ล้านราย (ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รบัความ
ช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ได้รับเงินจ่ายตรงรวม ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย สามารถทำให้เกษตรกรและ
ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 0555 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที ่ 16  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

๑) หัวข้อเรื่อง ปภ.แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ.แนะเรียนรู้ รบัมือพายุ ลดเสี่ยงอนัตราย 

ในช่วงฤดูฝนหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง 
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีการเตรียมตัวรับมือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

• วิธีเตรียมพร้อมรับมือ 
1. ติดตามพยากรณ์อากาศ 
2. ตรวสอบบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง 
3. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด 
4. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น 
5. พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
กรณีอยู่ในอาคาร 
1. ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่า 
2. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันอันตรายจากพายลุมแรง 
3. งดใชเ้ครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ป้องกันการถูกฟ้าผ่า 
กรณีอยู่กลางแจ้ง 
1. อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันการถูกล้มทับ  
2. ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า 
3. งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า 

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่
หมายเลข 1784 สายด่วนนิรภัย 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน 1506 

๑) หัวข้อเรื่อง ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้สูงวัยไดเ้ฮ! ประกันสงัคมใหโ้อกาสผู้ทีอ่ายุ 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ โดยการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเปิดโอกาส
ให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัคร  
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน  2563 เป็นต้นไป 
สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้ทุกทางเลือก ซึ่งในปัจจุบันมี  
3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท และทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท 

สำหรับผู้สูงวัยที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ ที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ
สำนักงานประกันสังคม สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ 
www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506 หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7 -11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)  

ทั้งนี้ ขอย้ำถึงผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบทันที หากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้ สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 02 965 2106 
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินต้น
และพักชำระดอกเบี้ย ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๓ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาค
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. Active Case Finding “พบเร็ว รักษาเร็ว 
ตัดตอนการระบาด” โควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด 

4. กปภ. เพ่ิมเวลาชำระค่าน้ำจาก ๑๐ วัน เป็น ๒๐ วัน  
อีก ๓ เดือน เร่ิมกรกฎาคมนี้ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม  

เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท 
กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2645 9000 

๑) หัวข้อเรื่อง ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ถึง 31 ต.ค. 63 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินตน้และพักชำระดอกเบี้ย ถึง 31 ต.ค. 63 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ลงทะเบียนเข้า “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ผ่าน ๘ มาตรการ รวมจำนวน 
475,800 บัญชี วงเงินกู้ 473 ,951 ล้านบาท โดยในมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย  
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ได้มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดถึง 174,598 บัญชี วงเงินกู้ 151,527 ล้านบาท  

เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย  
ท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้ แต่ยังไม่มีความสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้
ได้ตามปกติ ธอส. จึงขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยแบ่งเป็น  

1. กรณีลูกค้า ที่มีสถานะบัญชีปกติให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและ
พักชำระดอกเบี้ย ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563  

และ 2. กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ก่อนเข้ามาตรการ เปิดให้เข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ 
หากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของมาตรการ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามมาตรการที่ 8.5 เพื่อพักชำระ
เงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยได้ด้วย  

โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการ 8.5 ผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่ 13 
กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2645 9000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพสามิตร 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสรรพสามิตร 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท ์0 2241 5600 

๑) หัวข้อเรื่อง มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก โควิด-19 

กรมสรรพสามิตมีนโยบายเพ่ือการเยียวยา ฟ้ืนฟู และอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ จึงได้ดำเนินมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในบางสินค้า ดังนี้ 

๑. รถยนต์ (ประเภทรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า) เพ่ิมพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดให้เสียภาษีตามมูลค่าร้อยละ ๒ (จากเดิมร้อยละ ๔) 

๒. เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารและสารอื่น  แก้ไขอัตราส่วนผสมของ 
น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นจากร้อยละ ๒๐ ลดลงเหลือร้อยละ ๑๐ เพ่ือให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องดื่ม 

๓. สถานบริการ สนับสนุนให้สถานบริการคงปริมาณการจ้างงาน เพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้ตกงาน
สถานบริการจะได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ ๐ ของรายรับของบริการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
จากสถานการณ์ดังกล่าว 

๔. ยาสูบและยาเส้น ขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีปัจจุบันของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และเลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป โดยให้
เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

๕. สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ขยายเวลาในการส่งสินค้า 
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรเป็นภายใน ๓๐ วัน และขยาย
ได้อีก ๓๐ วัน รวมถึงขยายได้หากมีความจำเป็นอีก ๖๐ วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๒๐ วัน และขยายเวลาใน
การส่งเอกสารหลักฐานเป็นภายใน ๙๐ วัน และขยายได้หากมีความจำเป็นอีก ๖๐ วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๕๐ วัน 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค  
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 

๑) หัวข้อเรื่อง Active Case Finding “พบเร็ว รักษาเร็ว ตัดตอนการระบาด” โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง Active Case Finding “พบเร็ว รักษาเรว็ ตัดตอนการระบาด” โควดิ-19 

กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเชิงรุก ซึ่งหากสามารถพบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ได้เร็ว ก็จะสามารถหยุดการแพร่
ระบาดได้เร็วเช่นกัน  

ความสำคัญของ Active Case Finding คือการค้นหาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วในพ้ืนที่เป้าหมาย  
การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องแข่งกับเวลา ทุกนาทีที่ช้า โอกาสในการแพร่ระบาดของโรคก็จะเพ่ิมขึ้น 
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดม้ีการจัดทีมออกไปค้นหาผู้ปว่ยในชุมชนตา่ง ๆ ในกรณีที่ค้นพบผู้ป่วยจะต้องรีบ
นำผู้ป่วยออกจากชุมชนโดยเร็ว และสอบสวนค้นหาเพ่ิมเติมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง กระจายวงกว้าง
มากขึ้น เพ่ือดำเนินการยุติการระบาดให้ได้เร็วที่สุด หากพบเร็ว รักษาเร็ว จะสามารถตัดตอนการระบาดได้ 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือแจ้งข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ  PWA Contact Center 1662 

๑) หัวข้อเรื่อง กปภ. เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กปภ. เพิ่มเวลาชำระคา่น้ำจาก 10 วัน เปน็ 20 วนั อีก 3 เดอืน เริ่มกรกฎาคมนี้ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ต่ออายุมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก ๑๐ วัน 
เป็น ๒๐ วัน เพ่ิมอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓ 
หวังช่วยลดภาระและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์โรคระบาด COVID–19 เพ่ือให้การดูแลประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง กปภ.จึงยังคงมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาและครบกำหนดระงับการใช้น้ำเป็น
จาก ๑๐ วัน เป็น ๒๐ วันนับจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งคำน้ำประปา จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ นี้ ต่อไปอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งค่านำ้ประปาประจำเดอืนกรกฎาคม จนถึง กันยายน ๒๕๖๓ โดย
ในใบแจ้งค่าน้ำมีข้อความระบุว่า "กปภ.ขยายการรับชำระและระงับการใช้น้ำถึงวันที่ ........ ช่วง COVID-19" 
ทั้งนี้ หากครบกำหนดการขยายเวลาดังกล่าวแล้วและยังไม่ถูกระงับการใช้น้ำประปา ผู้ใช้น้ำสามารถขอ
บาร์โค้ดผ่าน ๓ ช่องทาง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA 
1662 และ Line Official @PWAThailandได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และ กปภ. ยัง
อนุโลมการระงับการใช้น้ำประปาให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้น้ำที่เป็นศาสนสถานอีกด้วย  

นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ขยายระยะเวลาการทำธุรกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย การชำระค่าน้ำ การ
ผ่อนชำระค่าน้ำ การขอติดตั้งประปา การชำระเงินค่าติดตั้งประปาพร้อมเงินประกันการใช้น้ำและการทำ
สัญญา การประสานมาตรวัดน้ำ การฝากมาตรวัดน้ำ การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ / ขอ
เงินประกันคืน การโอนสิทธิการใช้น้ำ และการขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำเพ่ือให้ผู้ใช้น้ำสะดวกโดยไม่ต้องมาที่
สำนักงานด้วยตนเองซึ่งเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อ COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง หากลูกค้าต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 

 
 



- 2 - 

 

 



 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2956 2345 

๑) หัวข้อเรื่อง สปส.เพ่ิม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เปน็ 50,000 บาท 
กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดอัตราเงนิค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้มีการปรับเพ่ิมการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตน
ถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จากเดิม 40,000 บาท เพ่ิมเป็น 50,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
          สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวตินั้น ผู้ประกันตนจะต้อง ส่งเงิน
สมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย โดยสำนักงานประกันสังคม จะ
จ่ายให้กับผู้จัดการศพ สำหรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย จะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับ สิทธิ
ประโยชน์ทดแทน โดยการทำหนังสือระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ สำนักงาน
ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตร โดยจ่ายเฉลี่ยในอัตรา
คนละเท่าๆ กัน ดังนี้ 
          - ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน 
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน 
          - ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงิน
สงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน ได้ภายใน 2 ปี 
         การปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เป็น 50,000 บาท ในครั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุด ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่สำนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ www.sso.go.th 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ทุกจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. เช็คสิทธิ์เลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา
กลุ่มเปราะบางแล้ว 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

- 

3. จริงหรือไม่ หลังส้ินเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อย 
ไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเส่ียง

อุบัติเหตุ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ 
ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” 

กระทรวงสาธารณสุข 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 29 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2222 1871 

๑) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทุกจังหวัด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทุกจังหวัด 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้าง ไปด้วยกัน”  
ในส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
จิตอาสา ใน ๕ ลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การบริการประชาชน ๒) การเกษตร ๓) ส่ิงแวดล้อม  
๔) การฝึกอาชีพ และ ๕) สุขภาวะ/อนามัย เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพการทำหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า การบริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือการแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ด
พันธ์ุพืชการให้บริการด้านสาธารณสุขการบริการตัดผม เป็นต้น  

โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในทุกจังหวัด และจะมีการพิจารณา 
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมจนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่น กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
กิจกรรมการปล่อยปลาและดูแลรักษาแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและส่งเสริมการนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมรณรงค์รักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำกิจกรรมการบริจาคโลหิต  
ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จังหวัดกำหนดตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ อีกด้วย 

จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้เหมาะสม ไม่ให้แออัด ลดเวลาการจัดกิจกรรมแบบกระชับเท่าที่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่าน  
QR Code “ไทยชนะ”   

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2563 วันที่  24  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๖ - ๙ หรือ www.m-society.go.th 

๑) หัวข้อเร่ือง เช็คสิทธิ์เลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็คสิทธ์ิเลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว 

ตามที่ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการฯ อื่นของรัฐบาล 
เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รายละ ๓,๐๐๐ บาท 
(เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่มเด็ก
แรกเกิด ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบ้ียผู้สูงอายุอยู่แล้ว และ (๓) กลุ่ม
คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยารายละ ๑ สิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียน
เพิ่มเติม 

สำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินเพิ่ม จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้โอนเข้าบัญชี
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบการโอนเงิน หรือไปตรวจสอบแล้ว 
แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี สามารถตรวจสอบสิทธ์ิได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(www.covid.m-society.go.th) พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิ 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร ๑๓๐๐ ฟรี ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2563 วันที่  24  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1213 

๑) หัวข้อเร่ือง จริงหรือไม่ หลังส้ินเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จริงหรือไม่ หลังส้ินเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ช้ีแจงการที่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะที่ 2 ของแบงก์ชาติไม่ได้มี

มาตรการพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปเหมือนในระยะแรก เนื่องจากสถานะความต้องการความช่วยเหลือ  
ของลูกหนี้แต่ละรายมีความแตกต่างกัน ลูกหนี้ส่วนหนึ่งยังคงมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้  
การจ่ายชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ลูกหนี้ไม่ต้องมีภาระจ่ายดอกเบ้ียต่อเนื่อง  
และยังช่วยให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องไปช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มอื่น ๆ ได้อีก 

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ หรือมีรายได้ลดลงมาก ลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถ
ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น เล่ือนหรือลดชำระเงินต้น ขอลดดอกเบ้ีย 
หรือเปล่ียนหนี้ระยะส้ันให้เป็นหนี้ระยะยาวที่มีดอกเบ้ียถูกลง โดยลูกหนี้จะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต 

ทั้งนี้ การพักชำระหนี้เป็นมาตรการเยียวยาในระยะส้ัน เพราะหากครบกำหนดลูกหนี้ยังจะต้องชำระหนี้
กับสถาบันการเงินตามปกติ ดังนั้น แบงก์ชาติจึงได้เน้นให้สถาบันการเงินเร่งเจรจาปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้
ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อลูกหนี้ในภายหลัง 

แบงก์ชาติขอให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ รีบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อเจรจาเงื่อนไข  
การชำระหนี้ หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากลูกหนี้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือ
มีความล่าช้าในการพิจารณาจากสถาบันการเงิน รวมถึงพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งมาที่ “ทางด่วนแก้หนี้ 
ของ ธปท.” โทร 1213 หรือ https://www.1213.or.th/App/DebtCase  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2563 วันที่  24  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

๑) หัวข้อเร่ือง ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเส่ียงอุบัติเหตุ 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเส่ียงอุบัติเหตุ 

การใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูฝนมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ การเตรียมสภาพรถ
ให้พร้อมใช้งานในช่วงฝนตกจะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินทาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะนำประชาชนหมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้เตรียมรถ 
ให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ดังนี้ 

1) ระบบเบรก จะช่วยให้สามารถหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัย โดยขณะเหยียบเบรกไม่ควรมีเสียงดัง 
และขณะเบรกรถต้องไม่มีอาการปัด 

2) ใบปัดน้ำฝน หมั่นตรวจเช็คไม่ให้เนื้อยางแห้งกรอบ สามารถกวาดน้ำได้สะอาด และไม่มีรอยขุ่นมัว  
3) กระปุกน้ำฉีดกระจก ต้องไม่มีรอยรั่ว หัวฉีดน้ำไม่อุดตัน และควรเติมน้ำไม่ให้พร่อง 
4) สัญญาณไฟ ตรวจสอบแสงไฟส่องสว่างของรถทุกดวง โคมแก้วครอบสัญญาณไฟสะอาดและ

ไม่มีรอยขุนมัว 
5) ยางรถยนต์ ดอกยางต้องละเอียด ร่องยางลึก และควรเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 
ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2563 วันที่  24  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

๑) หัวข้อเร่ือง แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” 

“โรคมือ เท้า ปาก” มักพบในช่วงฤดูฝนที่มีสภาพอากาศเย็นและช้ืน ทำให้เช้ือโรคเจริญเติบโตได้ดี  
พบมากในกลุ่มเด็กเล็ก จึงขอให้ผู้ปกครองและครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด คัดกรองและสังเกตอาการของเด็ก
ก่อนเข้าเรียน เพื่อเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก รวมไปถึงโรคโควิด-19 ด้วย 

โรคมือ เท้า ปาก จะพบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ สามารถติดต่อจากการ
ได้รับเช้ือไวรัสเข้าทางปากโดยตรง โดยเช้ือไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เป้ือนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจาก
แผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน ลักษณะอาการหากผู้ป่วยได้รับเช้ือ 
จะมีอาการ เช่น มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย และต่อมา 1-2 วัน จะมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็ก ๆ 
บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ล้ิน ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ 
หากอาการไม่ดีข้ึนหรือมีไข้ข้ึนสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์
โดยเร็ว เพราะอาจเป็นเช้ือชนิดรุนแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากพบว่ามีอาการข้างต้น ควรหยุดเรียน
และรักษาจนหาย และแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม 

วิธีป้องกัน  
1. ให้ผู้ปกครองคัดกรองอาการของเด็ก ก่อนมาโรงเรียน หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ ควรพาไปพบ

แพทย์และให้พักอยู่ที่บ้าน   
2. ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งเช้ือโรคมือ เท้า ปาก จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำ

จากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือเมื่อผู้ป่วยไปจับของเล่น ของใช้จะทำให้เช้ือกระจายสู่ผู้อื่นได้ 
หากลดการสัมผัส จะสามารถป้องกันการรับเช้ือได้   

3. หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกัน ของใช้ ของเล่นเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเช้ือโรคที่อยู่ใน
ส่ิงแวดล้อม   

4. หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนและหลังรับประทาน
อาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเช้ือสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น  

5. การทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร   
6. หากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน ควรให้หยุดเรียน

และพาไปพบแพทย์โดยเร็ว แยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัวหรือชุมชน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2563 วันที่  24  กรกฎาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า ๓๐,๐๐๐ อัตรา  
เพ่ือฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือ 
โควิด-19 ดีที่สุดในโลก 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5. เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

- 

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 30 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2225 4886 หรือ 0 2241 9000 ต่อ 2114 

๑) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

 กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒ โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่  

๑) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา ๑๒ เดือน  
รวม ๑๕,๕๔๘ คน อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน 
๒๕๖๔ ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชน และเกิด 
นักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งในระยะยาวจะเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

และ ๒) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกรมการปกครอง 
ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๗,๒๕๕ ตำบล ตำบลละ ๒ คน 
รวม ๑๔,๕๑๐ คน อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอ  
ทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนกันยายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก  

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แนะนำ

แนวทางร่วมกิจกรรมหรืองานที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเส่ียงที่จะเกิดการแพร่กระจายของ
เช้ือโรคหรือเช้ือไวรัสประเภทต่าง ๆ ได ้

สำหรับการป้องกันในกรณีที่จะต้องมาอยู่รวมตัวกัน จะต้องมีระบบการคัดกรองบุคคล เช่นเดียวกันกับ
ในกรณีที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยการคัดกรองเร่ิมต้นตั้งแต่การเฝ้าสังเกตอาการตนเองหากรู้สึก 
มีอาการไข้ ไอ หรือเจ็บคอ ไม่ควรที่จะเดินทางไปรวมตัวกับบุคคลอื่น และสำหรับผู้จัดงานหรือผู้จัดกิจกรรม 
ก็ต้องมีระบบการคัดกรองที่ดี และที่สำคัญต้องให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และหาก
สามารถจัดพื้นที่ให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือสถานที่เปิด ไม่อยู่ใกล้ชิดกันจนเกินไป ก็จะทำให้
โอกาสในการแพร่กระจายเช้ือโรคนั้นลดลงไปด้วย  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร สายด่วน ๑๑๑๑ หรือสอบถามแนวทางการป้องกันโรคผ่านสายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศท่ีฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีท่ีสุดในโลก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก 
ข่าวดี! ไทยขึ้นแท่นอันดับ ๑ ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากโควิด-19 จากการจัดอันดับดัชนี 

Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่าง ๆ ในด้าน
การฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index)  
โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก ๑๘๔ ประเทศทั่วโลก 

สำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 ซึ่งคะแนน ๗๐% มาจากตัวช้ีวัด ๔ ด้าน หากคะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี โดยประเมินผลดังนี้ 
๑) จำนวนผู้ติดเช้ือที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร ๒) ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเช้ือ ๓) จำนวนการ
ตรวจต่อจำนวนผู้ติดเช้ือ และ ๔) จำนวนการตรวจต่อประชากร ส่วนอีก ๓๐% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจาก
ดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ๓ หมวดหมู่ คือ ๑) ความสามารถในการตรวจพบ
และรายงานการติดเช้ือ ๒) ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค และ ๓) ความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเช้ือและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งของโลก (ณ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓) ด้วยคะแนนรวม ๘๒.๒๗ และจัดอยู่
ในกลุ่มเรตต้ิง ๕ คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก 

อีกดัชนี คือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 
หากคะแนนน้อย หมายถึงมีความรุนแรงน้อย โดยประมวลผลจากคะแนน ๗๐% เป็นค่าความรุนแรง  
ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) จำนวนผู้ติดเช้ือต่อประชากร และ ๒) สัดส่วนผู้เสียชีวิตจาก
โรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ และต่อประชากรคะแนน ๓๐% เป็นคะแนนคงที่
ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมิน
โดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศ
ในการรับมือกับโรคระบาด แบ่งเป็น ๒ หมวด ประกอบด้วย ๑) ความสามารถในการป้องกันโรคระบาด และ 
๒) ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด  โดยประเทศไทยได้คะแนนรวม ๑๐.๗๐ 
อยู่ในกลุ่มเรตต้ิง ๑ หมายถึง ประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเช้ือต่ำ และมี
ผู้เสียชีวิตน้อยเม่ือเทียบกับจำนวนประชากร 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

๑) หัวข้อเร่ือง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู 

ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง ดินโคลนช้ืนแฉะ การสัมผัสดินและเดินลุยน้ำ
เป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เช้ือฉี่หนูมักจะปนเป้ือน
อยู่ในแหล่งน้ำขัง พื้นดินโคลน หรือพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คันนา สวน รวมทั้งในบ้าน โดยเช้ือ
โรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน หรือเยื่อบุตา รวมถึง
อาหารและน้ำดื่มที่มีเช้ือโรคปนเป้ือน  

การป้องกัน 
1. ไม่ย่ำน้ำท่วมขัง ดินโคลน พื้นที่ช้ืนแฉะด้วยเท้าเปล่า  
2. สวมรองเท้าบู๊ท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันน้ำได้ ป้องกันเท้าสัมผัสเช้ือโรคโดยตรง  
3. ทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้ง หลังลุยน้ำ 
4. สำหรับเกษตรกร ผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์ หรือส่ิงสกปรก ควรล้างมือ อาบน้ำชำระร่างกายทันที  

หลังเสร็จจากการทำงาน  
5. ควรเก็บอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิด เล่ียงการรับประทานอาหาร เคร่ืองดื่มโดยใช้ปากสัมผัส

โดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจากอาจมีเช้ือโรคปนเป้ือน  
6. ควรกำจัดขยะ เศษอาหารในบ้านเรือน สถานที่ทำงานให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู  
อาการผู้ป่วยโรคฉ่ีหนู  
มีไข้เฉียบพลัน หนาวส่ัน อาการที่เด่น คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา บางราย

มีอาการปวดหัว ตาแดง บางรายมีอาการรุนแรง เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง 
ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด และช็อค (ไม่รู้ สึกตัว) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่มาพบ
แพทย์เมื่อมีอาการหนัก แนะให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีโอกาสเส่ียงติดโรคสูง ที่สำคัญ
อย่าซื้อยากินเองเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ทั้งนี้ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. 1422 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 
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- 3 - 
 



 
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์  0 2278 8642 หรือ 0 2265 6268     

๑) หัวข้อเร่ือง เปล่ียนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปล่ียนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ 

 ขยะเศษอาหารกำลังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลาย ๆ คนไม่ได้สนใจหรือเอาใจใส่กับปัญหาเร่ืองนี้มากนัก 
โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน และส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไป ทำให้การ
คัดแยกขยะก่อนการนำไปรีไซเคิลและกำจัดเป็นไปได้อย่างลำบาก ทั้งนี้ หากจัดการไม่ถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างหลีกเล่ียงมิได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีการผลักดันให้การ
จัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมเร่ืองขยะจากเดิมที่เน้นการกำจัดทิ้งมากที่สุด 
มาเป็นเน้นเร่ืองการลดสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) นำมาใช้ซ้ำ (Reuse) 
นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีการจำแนกประเภทของขยะมูลฝอย รวมถึงคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ 
โดยทำให้เหลือมูลฝอยที่ต้องกำจัดทิ้งให้น้อยที่สุด ซึ่งการนำขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ หรือขยะเศษอาหาร 
มาใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น  

1. การรวบรวมมูลฝอยไปเลี้ยงสัตว์ เป็นการนำเศษอาหาร เศษผักที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการ
เล้ียงสัตว์ เช่น เล้ียงหมู เป็ด ไก่ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง 

2. การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษอาหารที่เหลือทิ้ง สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับ
ปลูกผักสวนครัวในบ้านได้ 

3. การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เศษผักและผลไม้ที่เหลือใช้ สามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ได้  
ซึ่งประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ เร่งดอกเร่งผล ใช้ฉีดพ่นดินจะช่วยปรับโครงสร้างในดิน
และเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ช่วยย่อยสลายเศษใบไม้แห้งในสวน รวมถึงใช้ดับกลิ่น
ในอ่างล้างจาน โถสุขภัณฑ์ และรางระบายน้ำเสีย  

4. เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับผักสวนครัว  เศษวัสดุบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  
อีกหลายอย่าง เช่น เปลือกไข่ ช่วยป้องกันหอยทากมากินต้นอ่อนพืช หรือเปลือกถั่วลิสง ช่วยบำรุงต้นไม้และ
พืชผักได้เป็นอย่างดี 

5. ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร โดยผ่านกระบวนการหมักขยะอินทรีย์ สามารถนำไปใช้เป็นพลังงาน
ให้ความร้อน แสงสว่าง และเดินเคร่ืองยนต์ได้ 

การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังส่ิงที่สำคัญ คือ การปรับมุมมองและเปล่ียนวิธีคิดใหม่  
โดยการมองส่ิงเหลือใช้ หรือวัสดุเหลือใช้ให้เป็นทรัพยากรเป็นต้นทุนในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ อันจะช่วย
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 วันที่  4  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติม สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้  
เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

หากเกิดน้ำท่วม 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง 
โควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 

กระทรวงการคลัง - 

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 31 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง การเปิดดำเนินการสถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม 

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แจ้งรายละเอียด
การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการลงทุน 

2. สถานที่ใช้เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม หรือที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เป็นการติดตั้งแบบถาวรและ
ได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด 

3. การอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสนามแข่งขันอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการ 
กทม. หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสนามแข่งขันอื่น  
ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเปิดดำเนินการได้ 

ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ดังนี้ 
มาตรการควบคุมหลัก 1. มีมาตรการคัดกรอง 2. ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 3. สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า 4. จัดให้มีจุดล้างมือ 5. มีการเว้นระยะห่าง 6. ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 7. ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องงดเข้าพื้นที่ และ 8. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” 

มาตรการเสริม  1. จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดสม่ำเสมอ  2. มีการ 
เว้นระยะห่าง 3. ใช้สถานที่ถ่ายทำที่กว้างขวาง แบ่งพื้นที่ชัดเจน  4. จัดอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นส่วนบุคคล  
5. มีการแนะนำทีมงานจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทุกคนก่อนเร่ิมงาน และ 6. พัฒนานวัตกรรม
การถ่ายทำรูปแบบใหม่ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2354 5222 

๑) หัวข้อเร่ือง แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แพทย์ผิวหนังช้ี ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดข้ึนได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หน้ากากอนามัยเป็นส่ิงจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องใช้  
เพื่อป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือ โดยวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องคือไม่ควรหลวมหรือแน่น
เกินไป ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้า และครอบคลุมทุกส่วนของจมูก แก้ม และคาง ไม่ควรมี
การร่ัวบริเวณหน้ากากและผิวหนัง ที่สำคัญการใส่หน้ากากอนามัยใต้จมูกไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเช้ือ อย่างไรก็ตาม 
การใส่หน้ากากอนามัยอาจก่อให้เกิดปัญหาทางโรคผิวหนังได้ อาทิ 

๑) ปัญหาผิวหนังอักเสบบริเวณสายคล้องหู  เป็นการระคายเคืองจากการเสียดสี และเหงื่อ
เช่นเดียวกับผิวหน้า ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี ไม่รัดแน่น หรือหลวมเกินไป ปัจจุบันมีอุปกรณ์
เพื่อช่วยไม่ให้สายคล้องหูรัดมากเกินไป แนะนำเลือกใช้เสริมได้ หากมีการอักเสบต่อเนื่องห รือค่อนข้างมาก 
ควรพบแพทย์ผิวหนัง เพื่อรับยาลดการอักเสบที่เหมาะสม 

๒) ปัญหาผิวหน้าอักเสบ เกิดจากการระคายเคือง เมื่อต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน 
นอกจากนี้จากสภาพอากาศที่ร้อนก็ทำให้สภาพผิวหนังอ่อนแอลง และเกิดการระคายเคืองได้ ทั้งจากการสัมผัส
เสียดสี และจากสารเคลือบหน้ากาก ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยแบบหลวม เพราะจะไม่สามารถป้องกันเช้ือโรคได้
และต้องระมัดระวังอย่าให้เหงื่อออกมาก และเปล่ียนหน้ากากอนามัยเมื่อเร่ิมเปียกช้ืน ข้อแนะนำควรใช้ครีม
บำรุงผิวให้ผิวหน้าแข็งแรง ควรหลีกเล่ียงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำให้หน้าขาว เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่
ระคายผิว ควรเลือกครีมกันแดดกับครีมบำรุงผิวที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตัน 

๓) ปัญหาสิว เกิดจากการเสียดสีของหน้ากากอนามัยกับใบหน้า และผดที่เกิดจากความร้อน เป็นส่ิงที่
หลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ข้อแนะนำควรใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่
เหมาะกับผิวบุคคลนั้นจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่ือสารองค์กร 
ช่องทางการติดต่อ โทร.0 2590 9556-7 หรือสายด่วน PEA Call Center 1129 

1) หัวข้อเร่ือง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าร่ัวหากเกิดน้ำท่วม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือน 
จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะ 
และมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้ 

- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่ิงของจำเป็นไว้ที่สูง
หรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง 

- กรณีบ้านช้ันเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตซ์
ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้น
อาจอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 

- กรณีเป็นบ้านสองช้ันและมีสวิตซ์แยกแต่ละช้ัน หากน้ำกำลังจะท่วมช้ันล่าง ให้ปลดสวิตซ์ตัด
กระแสไฟฟ้าเฉพาะช้ันล่าง 

- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เคร่ืองไฟฟ้าที่ช้ันบน โดยให้
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตซ์ที่ช้ันล่างให้
เพื่อความปลอดภัย 

- ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 2 -3 เมตร เพื่อความ
ปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบ
แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข 

- หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำ 
ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย 

- ใช้วัตถุที่ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  เช่น สายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิท  
ถุงมือยางหรือผ้าแห้ง พันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือให้ผู้มี
ความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตซ์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง
ให้หลีกเล่ียงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โดยเร็วที่สุด 

นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยตามอาคารสูง ควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า 
เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ใกล้กับ
สายไฟฟ้า 

การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวัง
เป็นพิเศษ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ช่ัวโมง 

*********
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888 

๑) หัวข้อเร่ือง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำรงชีพ

ของประชาชน ทำให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียนต่อ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่ากองทุนฯ มีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียน  

อย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตา ของแต่ละสถานศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืม
ประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ประมาณ 
590,000 ราย และขยายเวลาให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 

นอกจากนี้ ได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ เกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จากเดิม รายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือน
ให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ดังนี้ 

 – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท/เดือน 
 – ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท/เดือน 
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Line@กยศ. 

หรือโทร. 0 2016 4888 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์  0 2273 9020 

๑) หัวข้อเร่ือง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คล่ีคลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 
กระทรวงการคลัง มีความพร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เนื่องจาก  

ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ทำให้ต้องเล่ือน 
การลงทะเบียนออกไป ซึ่งหากสถานการณ์โรคโควิด-19 คล่ีคลายลง คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้
ภายในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิม จะยังคงได้รับสิทธ์ิอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้ 

๑) ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง บขส. และรถไฟ รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน 

๒) เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร    
ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินจำนวน 
๒๐๐-๓๐๐ บาท ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนคร้ัง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ 

๓) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (ก๊าซแอลพีจี) รายละ ๔๕ บาทต่อเดือน โดยนำไปใช้เป็นส่วนลด 
ในการซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา ๓ เดือน 

๔) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. รายละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน เพื่อใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการ 
เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย 

๕) คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕% สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 
หรือร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเคร่ือง EDC ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๕% ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) สามารถกดเป็นเงินสดหรือนำไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ
และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการได้ ยอดคืนเงินสูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน 

๖) ค่าน้ำประปา ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์
เดือนละ ๑๐๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว  

๗) ค่าไฟฟ้า ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๓๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 
๒๓๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว  

สำหรับค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า หลังจากที่ชำระค่าบริการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและ 
ทำการโอนเงินคืนกลับเข้าบัตรสวัสดิการให้ในภายหลัง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 วันที่  11  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เกษตรกรปล้ืม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ  

บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. ออมสินช่วยรอบ ๒ กู้ฉุกเฉินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดู 
เด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า 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 32 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

๑) หัวข้อเร่ือง เกษตรกรปล้ืม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เกษตรกรปล้ืม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 
การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค

โควิด-19 เป็นไปตามเป้าหมาย ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สามารถจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 
7,747,490 ราย รวมเป็นเงิน 112,126.730 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.48 ของเป้าหมาย 

จากผลสำรวจข้อมูลในระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 พบว่า เกษตรกรกว่า 99 %  
พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือได้นำเงินไปใช้ประโยชน์  
ในด้านต่าง ๆ เช่น ซื้อพันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และซ่อมแซมโรงเรือน ที่เหลือนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  
ในครัวเรือน ลงทุนนอกการเกษตร และไปใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมบ้าน ใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาของบุตรหลาน และเก็บออม 

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชี 
ขณะนี้ ได้เร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามให้เกษตรกรส่งเลขบัญชีให้กับ ธ.ก.ส. ด้วยการติดประกาศ  
ณ หน่วยงานในพื้นที่ โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรโดยตรง และอื่น ๆ 

ทั้งนี้  ธ.ก.ส. ได้รายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่าไม่สามารถโอนเงินให้
เกษตรกรได้จำนวน 115,892 ราย เนื่องจาเกษตกรยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอน โดยเกษตรกร
สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อแจ้งช่องทางโอนเงิน หรือ สามารถตรวจสอบผล
การโอนเงินได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2563 วันที่  18  สิงหาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

๑) หัวข้อเร่ือง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัส
ตับอักเสบ บี และซี แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มพนักงานเก็บขยะ กลุ่มผู้ที่
เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ กลุ่มเส่ียงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
หรือผู้ท่ีมีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด รวมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 50,000 คน เข้ารับ
การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี "ฟรี" ด้วยชุดตรวจที่สะดวกรวดเร็ว รู้ผลภายใน 30 นาที 
ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ  

โดยมีบริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง ส่งต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี 
สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหล่ัง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยาง
อนามัย และติดต่อจากแม่สู่ลูก 

ทั้งนี้ ผู้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ทำให้ผู้ติดเช้ือไม่ทราบว่าตนติดเช้ือ แต่จะ
ทราบอีกทีก็ต่อเมื่อเร่ิมมีอาการรุนแรง หรือเป็นตับแข็งและมะเร็งตับแล้ว สำหรับไวรัสตับอักเสบบี มีวัคซีน
ในการป้องกัน ส่วนไวรัสตับอักเสบซี สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการทานยาต้านไวรัส 3 -4 เดือน ดังนั้น 
หากมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว และสงสัยว่าตนเองมีเช้ือไวรัสตับอักเสบ ขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
และรักษาต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2563 วันที่  18  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร. 1115 

๑) หัวข้อเร่ือง ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท 

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ธนาคารออมสินเปิดให้กู้รอบ 2 
ภายใต้โครงการ “สินเช่ือช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” โดยให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบ้ีย 
0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี (36 งวด) สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็น “ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน
บริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นผู้ที่ตกงาน ถูกลด
เงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น 

คุณสมบัติผู้กู้ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้  
โดยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ มีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิป
เงินเดือน) 1 เดือนล่าสุดทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 
เดือนล่าสุด  

หากท่านสนใจสามารถยื่นเร่ืองผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS พร้อมเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้ ติดต่อ
ธนาคารตามวัน เวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นรอผลการพิจารณอนุมัติ และทำนิติกรรม
สัญญาและรับเงินกู้ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 
โทร. 1115 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2563 วันที่  18  สิงหาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๑ ๖๙๒๐  โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๙๑๑๙ 

๑) หัวข้อเร่ือง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563 

โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ได้ดำเนินการการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ให้แก่ประชาชน 
ผู้มีสิทธ์ิ โดยผู้มีสิทธ์ิสามารถเข้าตรวจสอบยอดโอนเงินอุดหนุนฯ ในบัญชีธนาคารของตนเองตามที่ได้ยื่น
ลงทะเบียนไว้ ได้ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะมียอดโอนเป็นจำนวนเงิน 600 บาท ซึ่งมี 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 1,692,290 ราย วงเงินงบประมาณ 1,015 ล้านบาท ช่วยให้ผู้ปกครอง
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเด็กแรกเกิด ให้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมี
พัฒนาการเติบโตที่สมบูรณ์ แข็งแรง มุ่งสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพ 

ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาในการได้รับเงินอุดหนุนประจำรอบเดือน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด โทร.สายด่วน พม. 1300 และสามารถ
ตรวจสอบสิทธ์ิโครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ เว็บไซต ์www.dcy.go.th 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2247 9423 

๑) หัวข้อเร่ือง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเช่ือมโยงถึงการจ้างงาน
ภายในประเทศในทุกช่วงวัย กรมการจัดหางานได้เร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อให้เกิดการจ้างงาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมการจัดหางานได้จัดโครงการส่งเสริม 
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมคือ  

๑) กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา ภายใต้การดำเนินงาน “ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา 
เพื่อไทยนิยมยั่งยืน” โดยจะจ้างงานผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ  
มาถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดและประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้าง
เป็นวิทยากร จำนวน ๑๐๔  คน ดำเนินการนำร่องใน ๑๖ จังหวัดคือ จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี สระบุรี 
เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธ์ุ พัทลุง 
นราธิวาส และปัตตานี  

๒) กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ  
ในสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน  ๙๖๕ คน และผู้สูงอายุ
ที่มาใช้บริการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๓) กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน เพื่อจ้างเหมา
บริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐ คน ทำงานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม 
สระบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น 
สกลนคร อุดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา มีระยะเวลาการทำงาน จำนวน  ๑๔๔ วัน 
ทำงานวันละ ๓ ช่ัวโมง ได้รับค่าจ้างช่ัวโมงละ ๒๕๐ บาท (ผู้สูงอายุจะมีรายได้ต่อคนรวมทั้งส้ิน จำนวน 
๑๐๘,๐๐๐ บาท) 

และ ๔) กิจกรรมสำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุที่ ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน เพื่อสำรวจ  
ความต้องการประกอบอาชีพหรือทำงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการ โดยมีเป้าหมาย คือ สำรวจผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓,๕๐๐ คน 

ผู้สูงอายุที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) กระทรวงแรงงาน หรือ 
โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็ก 
ในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธี 

เอาตัวรอด 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา 

โมเดล” 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time 
กว่า 2 หมื่นอัตรา 

กระทรวงแรงงาน - 

5. ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.  
ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

กระทรวงการคลัง 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 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ Facebook : ไทยคู่ฟ้า ,Line : ไทยคู่ฟ้า และ www.thaigov.go.th 

๑) หัวข้อเร่ือง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีท่ีสุด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด 

ข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทย ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 8 จาก 182 ประเทศทั่วโลก  
ในการดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา จากองค์กร
ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนานาชาติอย่าง The KidsRights Foundation โดยมีหลักการประเมิน 4 ด้าน คือ  

1. สิทธิการดำรงชีวิตของเด็ก  
2. สิทธิด้านสุขภาพ  
3. สิทธิด้านการศึกษา  
และ 4. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการสร้างสภาพแวดล้อมเร่ืองสิทธิเด็ก 
โดยรายช่ือ 10 ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับ ประกอบด้วย 1.ประเทศไอซ์แลนด์ 2.ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 3.ประเทศฟินแลนด์ 4.ประเทศสวีเดน  5.ประเทศเยอรมัน 6.ประเทศเนเธอร์แลนด์   
7.ประเทศสโลวีเนีย 8.ประเทศไทย 9.ประเทศฝร่ังเศส และ 10.ประเทศเดนมาร์ก 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกกระทรวงและภาคประชาชนที่ช่วยกันดูแลประเด็นสิทธิเด็ก ทำให้
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 8 ของโลก และเป็นเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียที่ติดอันดับ TOP 10 
ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศอย่างยิ่ง 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563 วันที่  26  สิงหาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

๑) หัวข้อเร่ือง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยท่ีมากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด 

“ดินถล่ม” เกิดจากการเคล่ือนตัวของดินหรือลงมาตามที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มักเกิดพร้อมกับ 
หรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก และหลังฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งดินอุ้มน้ำไว้มากจนเล่ือนไหลลงมาสู่ด้านล่าง  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอแนะนำวิธีเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม 
ดังนี้ 

4 วิธีรอดจาก “ดินถล่ม” 
1. อพยพทันที เพื่อให้พ้นจากแนวการไหลของดิน หรือน้ำไหลเช่ียวอย่างน้อย 2 – 5 กิโลเมตร 
2. ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ เพราะอาจได้รับอันตรายจากดิน หิน ต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำ 
3. หาจุดยึดเกาะให้พ้นน้ำ เมื่อพลัดตกน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกไม้หรือหินกระแทกได ้
4. ไม่กลับเข้าพื้นที่ทันที เพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำ  
การขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง “ดินถล่ม” 
- ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทาง พร้อมเพิ่มความระมัดระวัง  

ในการขับรถ 
- สังเกตความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ดูระดับน้ำในร่องน้ำ ร่องรอยดินสไลด์ตามไห ล่ทาง 

และเสียงดินถล่ม 
- หากพบเส้นทางถูกดินถล่ม ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อขอความช่วยเหลือ 
ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

ทางสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน 
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2141 6386 

๑) หัวข้อเร่ือง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล” 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล” 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน 
ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่งคงทางอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนครอบคลุม 3,246 ตำบล 
24,842 ครัวเรือนทั่วประเทศ 

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  
“โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะส้ันการพัฒนากสิกรรม 
สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 2) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณ ภาพ ชี วิตระดับตำบลและพัฒ นาครัวเรือนต้นแบบการพัฒ นาคุณ ภาพ ชี วิต ระดับค รัวเรือน  
3) การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4) การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 5) การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับ
ตำบล 6) การพัฒนาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และ  
7) การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล  
ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคต 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2563 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2245 0964 

๑) หัวข้อเร่ือง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การจ้างงานในประเทศ 
รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจากการประมาณการจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ในปี 2564 จำนวน 
493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ กรมการจัดหางานไม่นิ่งนอนใจ จึงได้เร่งหาแนวทาง
มาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงาน เพื่อให้บัณฑิตใหม่ที่จะเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศ
ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ทำให้รูปแบบ
การจ้างงานเปล่ียนไป นอกจากจะมีการปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ประกอบกับ รูปแบบ 
การทำงานของคนรุ่นใหม่ได้เปล่ียนไป รับงานอิสระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็นบางช่วงเวลา  
จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากผู้ที่จบใหม่ จะเลือกทำงานในรูปแบบ part-time 

ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ 1.แรงงาน
ด้านการผลิต 2.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น  ๆ 3.เจ้าหน้าที่ เก็บเงิน , แคชเชียร์ 4.เจ้าหน้าที่ ขนส่งอื่นๆ  
5.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ 6. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป 7.พนักงาน 
ขายทอดตลาด 8.เจ้าหน้าที่ สินเช่ือ ,เจ้าหน้าที่การเงิน 9.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ และ  
10.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน  

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และอาคาร 3 ช้ัน  
หน้ากระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  
1-10 และสามารถติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน 

********* 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center โทร. 0 2555 0555 

๑) หัวข้อเร่ือง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.  
ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5” หน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงิน
ฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ 
และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงิน
กับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบ้ียปลอดภาษีและยังมีสิทธ์ิ  
ลุ้นรางวัลมากมาย 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งค่ัง 5 มีอายุรับฝาก 3 ปี สามารถฝากได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
กรณีฝากผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบ้ียหน่วยละ 0.30 บาท 

หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ต่อปี  
กรณีฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile จะได้รับดอกเบ้ียเพิ่มเป็นหน่วยละ 

0.60 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 ต่อปี ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 
ให้แก่ลูกค้าที่ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งหากมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบ้ีย 

นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 คร้ัง 
- รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท 1 รางวัล  
- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท  
- รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท  
- รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย 
รวมทั้งส้ินกว่า 2,113,400 รางวัล โดยจะออกรางวัลคร้ังแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สำคัญ

ดอกเบ้ียและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ  
ค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย 

โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ  
Call Center 0 2555 0555, Facebook Page “ธกส BAAC Thailand”, “ธกส บริการด้วยใจ” หรือทาง  
ธ.ก.ส. A-Mobile 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย  
ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon 

Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่าย
ไม่สะดุด 

กระทรวงการคลัง - 

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 34 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โทร. 1111 

๑) หัวข้อเร่ือง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนิงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ และอนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ วงเงินทั้งส้ิน ๓.๔ พันล้านบาท 
โดยมอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ ๒ ,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕ ไร่ จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตลำไยไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID–19 ส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะตลาดหลักที่รับซื้อผลผลิต เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่ไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยได้ 

โดยผู้มีสิทธ์ิต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่มีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

๑) หัวข้อเร่ือง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเส่ียงดินถล่ม 

ดินถล่มมักเกิดข้ึนพร้อมกับหรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงเกิดข้ึนขณะฝนตกหนักต่อเนื่อง
หรือภายหลังฝนตกหนัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้  
การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากดินถล่ม จะช่วยลดอันตรายและความสูญเสียจากดินถล่ม 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชนให้เพิ่ม
ความระมัดระวังใน 5 จุดเส่ียงดินถล่ม ดังนี้ 

1. ท่ีลาดเชิงเขา หรือที่ลุ่มใกล้เชิงเขามีการพังทลายและผุกร่อนของดิน 
2. จุดที่เคยเกิดดินถล่ม มีร่องรอยดินไหล 
3. บริเวณหุบเขา และเคยเกิดดินถล่ม 
4. พื้นที่ลาดต่ำ ช้ันดินหนาและอุ้มน้ำ 
5. บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ดินลาดชัน และมีก้อนหินใหญ่ฝังในดิน 
โดยท่านสามารถสังเกตุสัญญาณเตือนทางธรรมชาติได้ อาทิ มีฝนตกต่อเนื่อง มากกว่า 100 

มิลลิเมตร/วัน หรือมากกว่า 6 ช่ัวโมง น้ำมีสีขุ่น หรือสีเดียวกับดินภูเขา ดินอุ้มน้ำไว้มาก มีสภาพชุ่มน้ำ
มากกว่าปกติ ระดับน้ำเพิ่มสูงข้ึน อย่างรวดเร็ว หรือมีเสียงดังผิดปกติ มาจากภูเขา ลำห้วย หรือมีสัตว์ป่า
แตกตื่น  

วิธีการเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เส่ียง ควรสำรวจ 
ความเส่ียงภัยและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย หมั่นสังเกตสัญญาณเตือนดินถล่มเพื่อจะได้อพยพได้ทันที และควร
วางแผนอพยพไว้ล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางหนีภัยที่ห่างจากการไหลของดินและน้ำ ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุ 
สาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center) 

1) หัวข้อเร่ือง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 

ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
จึงแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดน้ำท่วม โดยประชาชนต้องเตรียม
ความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ดังนี้ 

ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
ให้ปลดเมนสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนอพยพหรือขนย้ายส่ิงของและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในพื้นที่สูง

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถึง 
ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
สำหรับบ้านช้ันเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและรีบอพยพย้ายออกจากบ้านโดยทันที ป้องกัน 

การเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร 
สำหรับบ้านสองช้ัน ควรมีสวิตซ์แยกสำหรับไฟฟ้าแต่ละช้ัน พร้อมทั้งให้รีบตัดสวิตช์เบรกเกอร์ช้ันล่าง

เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ห้ามใช้ปล๊ักและสวิตซ์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด และอย่าสัมผัสสวิตซ์และงดใช้ไฟฟ้า
ขณะที่ตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ  

หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 
ก่อนนำเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กลับมาใช้งานควรให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบ แก้ไขเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ทุกชนิดให้มั่นใจเสียก่อน ป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้

ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center) 
********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2226 2810, facebook : กรมการปกครอง fanpage  

๑) หัวข้อเร่ือง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าท่ี “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon 
Smart Team) โดยจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ จำนวน ๗,๒๕๕ 
ตำบล ตำบลละ ๒ อัตรา รวม ๑๔,๕๑๐ อัตรา ระยะการจ้าง ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔) อัตราจ้างเหมา ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน ทำให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแท้จริง 

คุณสมบัติ ๑) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร 
(๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) ๓) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา 
จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๔) เป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) 

หลักฐาน ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  
๒) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ๓) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน ๕) ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด และ ๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปล่ียนช่ือตัวและนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน
อย่างละ ๑ ฉบับ 

ผู้ที่สนใจสามารสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ต้ังแต่วันที่ ๑- ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอ ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2126 5800 โทรสาร 0 2273 9408  HOTLINE 1689 

๑) หัวข้อเร่ือง คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่ายไม่สะดุด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่ายไม่สะดุด 

จากกระแสข่าวว่าเงินคงคลังมีไม่พอใช้ ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติกู้เงินเพิ่มเติมอีก ๒.๑๔ แสน 
ล้านบาท นั้น ข้อเท็จจริงเนื่องจาก ๑) การขอกู้เงินเพิ่มเติมนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้การใช้จ่ายเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด เนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ ได้ใช้เพื่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจำนวนมาก 
๒) การอนุมัติของ คณะรัฐมนตรีล่าสุด เป็นการอนุมัติกรอบงบประมาณของปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จำนวน ๒.๑๔ 
แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะกู้ตามความจำเป็นเท่านั้น และเมื่องบประมาณปี ๒๕๖๔ ผ่านสภาฯ 
เรียบร้อยแล้วก็จะมีเงินมาชดเชยในส่วนนี้ และทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติ และ ๓) ระดับเงินคงคลังของ
รัฐบาลในปัจจุบัน ยังมีเพียงพอ โดยส้ินเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ อยู่ที่  ๒๘๒,๑๔๑ ล้านบาท และหาก
กระทรวงการคลังต้องกู้เงินเต็มกรอบวงเงิน ๒.๑๔ แสนล้านบาท สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP  
ณ ส้ินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะอยู่ที่ร้อยละ ๕๑.๖๔ ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๖๐ ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ 

สาเหตุเนื่องจาก ๑) การหดตัวของเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ และ ๒) การเล่ือนระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ 
ออกไปจนถึงส้ินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ 

ความจำเป็นเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะส้ินสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และจะเข้าสู่
ปีงบประมาณใหม่ ๒๕๖๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น 
จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
อีกทั้งการกู้เงินเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามมาตรการของภาครัฐสามารถดำเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 วันที่  1  กันยายน  2563 

 
 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ 
ฉบับที่ 14 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ประกันสังคม โอนเงินชดเชย 1.5 หมื่นบาท  
ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านความมั่นคง 
3. ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อน 

การจ่ายเงินสมทบเพ่ิม 3 เดือน 
กระทรวงแรงงาน 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 35 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ ฉบับท่ี 14 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๑๔ 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้บรรดาสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่อาจมีความเส่ียงสูงต่อการ
ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเปิดดำเนินการได้ และได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งได้อนุญาตให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทให้สามารถทดลองเปิด
ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคตามที่กำหนด ตามความ
สมัครใจและความพร้อม ได้แก่ 

๑) การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา แบบครบจำนวน 
ครบห้องเรียน ครบช้ันเรียน 

๒) สนามกีฬาหรือสถานที่ที่ เคยผ่อนคลายจัดการแข่งขันกีฬาได้ และมีผู้ชมการแข่งขันได้  
โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  

๓) พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ  สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็ม 
ตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ 

โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการ กิจกรรมดังกล่าวต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

มาตรการควบคุมหลัก ได้แก่ ๑.มีมาตรการคัดกรอง ๒.ทำความสะอาด ๓.สวมหน้ากาก ๔. มีจุด
ล้างมือ ๕.เว้นระยะห่าง ๖.ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๗.ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ๘.จัดพื้นที่สำหรับ
รับประทานอาหาร และ ๙.การให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

มาตรการเสริม ได้แก่ ๑.มีระบบระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดสม่ำเสมอ  ๒.พัฒนา
นวัตกรรมเข้า-ออก สถานที่ต่างๆ ๓.มีระบบจัดเก็บข้อมูล ติดตาม และรายงานผล ๔.จัดพื้นที่รอคิวห่างกัน
อย่างน้อย ๑ เมตร ๕.นักเรียนต่างชาติ ปฏิบัติตามมาตรการเข้ามาในราชอาณาจักร ๖.ควบคุมมิให้มีกิจกรรม
ที่ใช้เสียงในระบบขนส่งสาธารณะ และ ๗.พิจารณาให้มีห้องตรวจโควิด-19 สำหรับนักกีฬา 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2563 วันที่  10  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533 

๑) หัวข้อเร่ือง ประกันสังคม โอนเงินชดเชย 1.5 หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่ียังไม่ได้รับการเยียวยา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ประกันสังคม โอนเงนิชดเชย 1.5 หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่ียังไม่ได้รับการเยียวยา 

สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรการชดเชยรายได้  
ให้ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา โดยโอนเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตน ต้ังแต่วันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา 

โดยคุณสมบัติผู้ประกันตนท่ีมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ดังกล่าว ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ 
ท่ีมีสัญชาติไทย ท่ีอยู่ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ ๖ เดือน ภายใน ๑๕ เตือน นับย้อนต้ังแต่งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ขึ้นไป 
และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์แต่ย่างใด  

โดยกระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของ 
สถานประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 
เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ท่ีเคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุ 
สุดวิสัยแต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้ เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ ๖ เดือน ภายใน ๑๕ เดือน 
โดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้มี SMS แจ้งให้
ผู้ประกันตนเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิได้ท่ีเว็บไซต์ www.sso.go.th 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ 

อุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดในช่วงฤดูฝน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ลาดเชิงเขา และที่ราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ำ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชน 
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 

1) ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยหมั่นตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศ 
และประกาศเตือนภัย ติดตามปริมาณน้ำฝนโดยเฉล่ีย ระดับขึ้น - ลง ของน้ำในแม่น้ำ และการคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุน 

2) เตรียมพร้อมของสำรองไว้ อุ่นใจใช้ยามน้ำท่วม เตรียมของใช้จำเป็น อาทิ วัสดุที่ลอยน้ำได้ 
ไว้เกาะยึดพยุงตัว เช่น แกลลอนน้ำ ห่วงยาง หรือเส้ือชูชีพ ไฟฉายและถ่านสำรอง เทียนไข เชือก นกหวีด 
รวมถึงเตรียมถุงฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด เคร่ืองอุปโภคบริโภค  เส้ือผ้า อุปกรณ์ทำความสะอาด
ร่างกาย ชุดปฐมพยาบาล หากมีเอกสารสำคัญควรใส่ซองพลาสติกเก็บไว้ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  

3) การวางแผนป้องกันน้ำท่วมบ้าน กำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ และทางระบายน้ำ กำจัดส่ิง 
กีดขวางทางระบายน้ำ เสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง หรือวาง
กระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้ามาท่วมในบริเวณบ้าน 

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 
********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข   
กรม  กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข   
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

1) หัวข้อเร่ือง 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง 

ในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งมีความเส่ียงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ จึงขอให้ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนในช่วงฝนตก ควรเพิ่มความ
ระมัดระวัง โดยการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน เช่น ที่ปัดน้ำฝน หรือระบบไฟฟ้า และควรลดความเร็วลง 
ซึ่งในช่วงที่ฝนตกใน 10 นาทีแรก เป็นช่วงที่รถมีโอกาสล่ืนไถลมากที่สุด เพราะน้ำฝนจะชะล้างคราบน้ำมัน
และฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนพื้นถนน ทำให้เกิดเป็นเสมือนแผ่นฟิล์มอยู่บนผิวถนน ซึ่งอาจส่งผลให้รถล่ืนและ  
เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอ
แนะนำ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังแก่ผู้ขับขี่ ดังนี้  

1. เปิดไฟหน้ารถเสมอ โดยเปิดไฟต่ำ เพื่อช่วยให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ บนถนนได้ชัดเจนขึ้น และให้รถ
คันอื่นมองเห็นรถของเราได้จากระยะไกล  

2. เปิดใบปัดน้ำฝน โดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณของ
ฝนที่ตกลงมา  

3. ลดความเร็ว ใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ  
4. ให้ท้ิงระยะห่างจากรถคันหน้า เพราะสภาพถนนที่เปียกล่ืน ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มขึ้น   
5. หลีกเลี่ยงการแซง แต่หากจำเป็นควรประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนแซง  
6. รถลื่นไถลหรือเหินน้ำ ห้ามเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนในทันที เพราะอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้ 

ควรลดความเร็ว ใช้เกียร์ต่ำ จนกว่ารถจะทรงตัวได้ แล้วจึงค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ  
7. เม่ือต้องขับรถผ่านน้ำท่วมขัง ให้หยุดประเมินสถานการณ์ หากระดับน้ำลึกสูงกว่าขอบประตูรถ  

ไม่ควรขับฝ่าไป ควรเล่ียงไปใช้เส้นทางอื่น หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  ท่านสามารถโทรขอความ
ช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที โทร. 1669 
          นอกจากนี้ การขับขี่ยานพาหนะขณะที่ฝนตก อาจมีต้นไม้หักโค่นหรือมีส่ิงของมากีดขวางการจราจร 
บนถนน ผู้ขับขี่ควรลดความเร็วลงหรือหยุดรถในที่ปลอดภัย ให้ห่างจากส่ิงปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง หรือป้าย
โฆษณาต่าง ๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรม  สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนโทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 3 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 3 เดือน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณี  
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเหลือฝ่ายละ ร้อยละ ๒ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน เป็น
ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑) ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมประจำงวดเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ ๒ 
ของค่าจ้างของผู้ประกันตน จากปกติร้อยละ ๕ 

๒) ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ประจำงวดเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ ๙๖ บาท จากปกติ ๔๓๒ บาท 

๓) ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนด ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงิน
ในส่วนที่เกินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทุกแห่ง 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง กระทรวงแรงงาน 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 36 / 2563  



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

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกของ
ประเทศไทย และทำให้เกิดความเส่ียงที่อาจมีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยผู้ลักลอบเข้าเมือง 
ผิดกฎหมาย ซึ่งมิได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามที่ประเทศไทยกำหนด  

ดังนั้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการกระทำลักษณะดังกล่าว รัฐบาลได้ส่ังการไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวัง ติดตาม ค้นหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ดังนี้ 

1) ให้จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระมัดระวัง
ไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค  

2) ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง ต่อเนื่องกัน 
จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตรา เฝ้าระวัง และสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากพบ 
ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข  

3) ให้ทุกจังหวัดบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามค้นหาแรงงาน  
ต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้
แรงงานต่างด้าว หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข 

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกพื้นที่ ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือ 
มีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือสายด่วน 1567 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย 

ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตน
อย่างถูกวิธีจะช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำการเตรียมพร้อมรับมือ เมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วม 
อย่างปลอดภัย ดังนี้ 

1) การปฏิบัติตนเม่ือน้ำท่วมบ้าน 
- ขนย้ายส่ิงของและเคร่ืองใช้ขึ้นที่สูง ย้ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่ิงของให้พ้นจากระดับน้ำท่วม 

รวมถึงอพยพสัตว์เล้ียง และเคล่ือนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 
- ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปิดสวิตช์และคัตเอาท์ ห้ามสัมผัสเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขณะที่ร่างกายเปียกชื้น 

หรือยืนอยู่บนที่ช้ืนแฉะ เพื่อลดความเส่ียงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต 
2) ระมัดระวังอันตรายในช่วงน้ำท่วม ทั้งอุบัติภัยจากการจมน้ำ อุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้า สัตว์มีพิษ  

เศษแก้วหรือวัสดุมีคม และโรคระบาด 
- ลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว ไม่ควรเข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็น

ส่ือนำไฟฟ้า เช่น โลหะ ตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง 
- สวมรองเท้าบูททุกคร้ังเมื่อเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ วัสดุมีคม หากน้ำท่วมสูง 

ควรใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้ช่วยยึดเกาะหรือพยุงตัว   
3) เดินทางในช่วงน้ำท่วม ด้วยความระมัดระวัง 

- ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง ไม่ควรเดินลุยน้ำช่วงเวลากลางคืน เพื่อลดความเส่ียงต่อการพลัดตกน้ำ 
- ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและมีกระแสน้ำไหลเช่ียว  เช่น การจับสัตว์น้ำ  

ทำการเกษตร และไม่ควรอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจเป็นตะคริว อาจทำให้จมน้ำเสียชีวิตได ้
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้ที่ สายด่วน

นิรภัย โทร. 1784 

 *********                                                                 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2271 8888 หรือ Call Center โทร. 1584 

1) หัวข้อเร่ือง กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับข่ีเฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กฎใหม่ ขับ “บ๊ิกไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 

กระแสความนิยมรถบ๊ิกไบค์ (Big bike) นับวันยิ่งสูงขึ้น ทำให้หลายท่านยอมควักเงินซื้อบ๊ิกไบค์ 
มาครอบครอง ด้วยรูปโฉมที่มีเอกลักษณ์และพลังเคร่ืองยนต์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ผู้ขับขี่ 
ไม่มีทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายบนท้องถนน 

โดยในขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้
ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือ
สภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มี
ขนาดเคร่ืองยนต์ 400 ซีซี ขึ้นไป จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ทุกชนิด โดยคาดว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างมาตรฐานสำหรับความ
ปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงลดความเส่ียงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได ้

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1584 
********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีความสุขและยิ้มได้ เมื่อราคายางพารายางแผ่นรมควันช้ัน ๓ ในสัปดาห์
ที่ผ่านมา ขยับขึ้นเกิน ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม เป็นคร้ังแรกในรอบ ๓ ปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากความต้องการในตลาดโลก โดยเฉพาะจีน ที่ ส่ังซื้อในปริมาณมาก หลังเศรษฐกิ จเร่ิมฟื้นตัว รวมถึง
มาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ในหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อให้ยางพาราไทยมีศักยภาพทางการแข่งขัน ทั้งด้านราคาและคุณภาพ เป็นที่ต้องการมากกว่า
สินค้าจากประเทศอื่น รัฐบาลได้กำหนดแนวทาง “การตลาดนำการผลิต” เดินหน้าต่อยอดและลดข้อจำกัด
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เจาะตลาดยางเฉพาะกลุ่ม ให้ขยายตลาดต่างประเทศ 
สร้าง “Start Up” ช่วยเหลือแหล่งทุน และส่งเสริมโครงการรับเบอร์วัลเล่ย์ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตสินค้านวัตกรรมยางพาราครบวงจรของโลก 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อความต้องการ
ใช้ยางพาราในภาพรวมช่วงต้นปี แต่การส่งออกถุงมือยางของไทย ซึ่งเป็นอันดับ ๒ ของโลก รองจากประเทศ
มาเลเซีย กลับมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ ๘ – ๑๕% ด้วยศักยภาพดังกล่าว รัฐบาลพร้อมตั้งเป้าให้ไทยเป็น 
“ศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลก” ที่คาดว่าในปีนี้จะมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
จากการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงการทำโซนนิ่งพื้นที่ปลูกยางพาราให้มีคุณภาพที่จะช่วย
ยกระดับราคายางในระยะยาวจากความต้องการที่มากขึ้นอีกด้วย 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center 1694 

1) หัวข้อเร่ือง จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง 

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน กับมหกรรมที่รวบรวมตำแหน่งงานที่ เยอะที่ สุดแห่งปี  
กว่า 1 ล้านตำแหน่ง ในงาน “JOB EXPO THAILAND 2020” โดยกระทรวงแรงงานเป็นส่ือกลางในการ
จัดหาให้ผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ และนายจ้างได้มาพบปะกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำของ
ทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคโควิด–19  

โดยภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 มีตำแหน่งงานว่างที่รอการบรรจุในปี 2564 
จำนวนทั้งส้ิน 1,000,000 อัตรา ดังนี้ 

• ตำแหน่งงานว่างของกรมการจัดหางาน 106,312 อัตรา 
• ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา 
• ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ 66,881 อัตรา 
• การจ้างงานโดยภาครัฐ 410,415 อัตรา 
• การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ 260,000 อัตรา 
• ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว 44,150 อัตรา 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ 

โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการการสาธิต – แนะแนวอาชีพภายในงานอีกด้วย  
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา หรือสอบถามข้อมูลติดต่อ Call Center โทร. 1694 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 36 / 2563 วันที่  17  กันยายน  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ  
คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. เคาะมาตรการเพ่ิมกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตร
สวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

รอบ 2 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี  
ปีละ 1 ครั้ง 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ  
ได้ด้วยตนเอง 

กระทรวงสาธารณสุข 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 37 / 2563  



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

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเท่ียวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า ๒ ล้านล้านบาท 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้คนต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถเข้าประเทศไทยได้
ประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศไทยต้องมี
คุณสมบัตดิังนี้  

๑) เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย  
๒) ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลง

ยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน ๑๔ วัน (ALSQ)  
๓) มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) เช่น การชำระเงิน 

ค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย หลักฐานที่พักอาศัย เป็นต้น  
โดยชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าประเทศไทย จะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา คร้ังละ ๒,๐๐๐ บาท 
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๙๐ วัน และสามารถขออนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก ๒ คร้ัง ๆ ละ 
๙๐ วัน 

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยสามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) จนได้รับการจัดอันดับ ประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับ ๑ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 
และในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศ 
การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
และมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าราชอาณาจักรในลักษณะการพำนักระยะยาว (Long Stay) 
ภายในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้านล้านบาท 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 2563 วันที่  21  กันยายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการรับเพิ่ม ๕๐๐ บาท และโครงการจ่ายคนละคร่ึง 
ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อย – 
ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย 

๑) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๔ ล้านคน จำนวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒) โครงการ “คนละครึ่ง” โดยรัฐร่วมจ่าย (Co-pay) ๕๐% จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน/วัน หรือ 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภทอาหาร เคร่ืองดื่ม 
และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมล็อตเตอร่ี เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ) ณ ร้านอาหาร/เคร่ืองดื่ม 
ร้านค้าทั่วไปที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น หาบเร่ แผงลอย และไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์  วางเป้าหมาย 
ผู้รับสิทธิ ๑๐ ล้านคน โดยต้องมีสัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และร้านค้า ๑๐๐,๐๐๐ ร้าน โดยประชาชน
และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.คนละคร่ึง .com หรือร้านค้าสามารถแจ้งผ่าน
สาขาธนาคารกรุงไทย ระยะเวลาโครงการตั้งแตป่ลายเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 2563 วันที่  21  กันยายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ช่องทางการติดต่อ  กยศ. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ยืนยันมีเงินเพียงพอให้กู้ยืม เนื่องจากวงเงินที่  กยศ.  
มีอยู่ในขณะนี้สามารถรองรับผู้กู้ยืมได้ถึง 650,000 ราย โดยได้ขยายวงเงินการให้กู้ยืมเป็น 37,000 ล้านบาท 
จากเดิม 34,000 บาท สำหรับประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากมีผู้กู้บางรายยังไม่ได้รับเงิน 
ค่าครองชีพเดือนที่ 2 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ กยศ. ที่ว่า หากสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารและยืนยันข้อมูล
ผู้กู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน และเมื่อสถานศึกษาจัดส่งเอกสาร
การกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วน กยศ. จึงจะดำเนินการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ 2 ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กู้ยืม
บางรายได้รับเงินค่าครองชีพล่าช้า 

นอกจากนี้ กยศ. ยังได้ปรับคุณสมบัติด้านรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากไม่
เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี รวมถึงให้สิทธิสำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19 เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน อีกด้วย 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2563 ได้ถึงวันที่ 30 กั นยายน 
2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th/ กยศ. Call Center โทร. 0 2610 4888 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2 

โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหนึ่งในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลัง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเองลงไปถึงระดับหมู่บ้าน 
ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติต่าง ๆ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในตำบลต่อไปได้ 

สำหรับในระยะแรกที่เปิดรับสมัคร มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกทั้งส้ิน ๔๘,๖๙๙ ราย อย่างไรก็ตาม 
ได้รับการสะท้อนปัญหาเร่ืองคุณสมบัติเกษตรกรในบางประเด็น ทำให้เกษตรกรไม่สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ปรับแก้คุณสมบัติให้ครอบคลุมมากขึ้น และขยายเวลารับสมัคร 
"รอบที่ ๒" เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องเกษตรกร 

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รอบที่  ๒ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและ 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือ
ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 1170 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 คร้ัง 

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเส่ียงโควิด-19 ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป สามารถ
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด ๓ สายพันธ์ุ หรือ ๔ สายพันธ์ุ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงาน
ประกันสังคมกำหนดปีละ ๑ คร้ัง โดยจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่เป็นสมาชิกประกันสังคม 

สำหรับการขอเข้ารับวัคซีนฟรี จะกำหนดให้รับในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่  
ชนิด ๓ สายพันธุ์ ในอัตรา ๒๕๐ บาท ต่อคนต่อปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธุ์ ในอัตรา ๔๕๐ บาท 
ต่อคนต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้บริการ
ฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนสปสช โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแนะนำอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ ช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปล่ียน
สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา โดยผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปล่ียนหน่วยบริการได้
ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ได้แล้ว เพียงแค่แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา Line ID 
@nhso หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้ทันที ใช้งานง่าย ๆ เพียงเลือกฟังก์ช่ัน "เปล่ียนหน่วยบริการ" โดย
ทำตามขั้นตอนของระบบ และรอการอนุมัติ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทั้งนี้ หากยังไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ 
สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย 
กระตุ้นการท่องเที่ยว 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ ๖ กลุ่ม 
ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชน
บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้ กระทรวงแรงงาน 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 38 / 2563  



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

1) หัวข้อเร่ือง เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย กระตุ้นการท่องเท่ียว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย กระตุ้นการท่องเที่ยว 

เตรียมตัวเก็บกระเป๋าให้พร้อม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
สำหรับเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2563 โดยวันหยุดดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

1) ช่วงเดือน พฤศจิกายน  กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทําให้มีวันหยุดต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์และอาทิตย์ต้ังแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 
2563 รวมทั้งส้ิน 4 วัน  

และ 2) ช่วงเดือน ธันวาคม ให้เล่ือนวันหยุดชดเชยจากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ไปหยุด
ชดเชยในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ทําให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 
2563 รวมเป็น 4 วัน  

โดยมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

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

1) หัวข้อเร่ือง ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี 

ครม. เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐกว่า ๑๔ ล้านคน เป็นเวลา ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รายละเอียดของ
มาตรการนี้ยังคงเป็นไปตามเดิม คือ 

1) ค่าไฟฟ้า 
• กรณี ใช้ไฟฟ้าไม่ เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้ รับสิทธิค่าไฟฟ้ าฟรี  

ตามมาตรการของการไฟฟ้าฯ  
• กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในวงเงินค่าไฟฟ้า 

230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด 
2) ค่าน้ำประปา 

• ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในวงเงินค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน  
• กรณีใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่าย  

ค่าน้ำประปาทั้งหมด 
********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าท่ี ๖ กลุ่ม ท่ีปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ ๖ กลุ่ม ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินพิเศษรายเดือนเป็นเวลา ๗ เดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ได้แก่   
๑) กำนัน ๒) ผู้ใหญ่บ้าน ๓) แพทย์ประจำตำบล ๔) สารวัตรกำนัน ๕) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ  
๖) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน โดยจะได้รับเงินตอบแทน
กรณีพิเศษในรูปแบบเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นเวลา ๗ เดือน 

โดยอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน วงเงิน
จำนวน ๖๗๗.๗๙ ล้านบาท ให้กับ ๖ กลุ่ม ที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น ๒๗๓,๓๒๑ คน 
แบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้ 

๑. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕๐๐ บาท/เดือน 
๒. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา

ความสงบ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๓๐๐ บาท/เดือน 
********* 

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

1) หัวข้อเร่ือง “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “คนละคร่ึง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ “โครงการคนละคร่ึง” จ่ายเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับประชาชนทั่วไป โดยช่วย
ประชาชนออกค่าใช้จ่ายคร่ึงหนึ่งและรัฐจ่ายให้อีกคร่ึงหนึ่งของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ ๑๐๐ บาท/วัน/คน 
และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ดังนี้ 

การลงทะเบียน 
• สำหรับร้านค้า เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละคร่ึง.com ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

โดยต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ประเภทของกิน-ของใช้ เช่น ร้านอาหารในตลาด ร้านโชห่วย 
หรือ ร้านธงฟ้า และต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 
รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ 

• สำหรับประชาชนทั่วไป เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธ์ิผ่าน www.คนละคร่ึง.com ในวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนเต็มตามจำนวนที่กำหนด (๑๐ ล้านคน) โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี
ขึ้นไป และต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน ๒ วันทำการ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาและ
ต้องโหลดแอปพลิเคช่ัน "เป๋าตัง" เพื่อเป็นช่องทางในการโอนวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการ โดยไม่ใช่การโอนเงินสดเพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

เร่ิมใช้สิทธ์ิได้ตั้งแต่วันที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือหลังจากได้รับสิทธ์ิ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากผ่านการลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธ์ิภายใน ๑๔ วัน จะถูกตัดสิทธ์ิเพื่อให้สิทธ์ิกับท่านอื่นต่อไป 

********* 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
กรม  กรมอนามัย / กรมควมคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

1) หัวข้องเร่ือง  “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 

เนื่องด้วยประเทศไทยเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ อาจมีน้ำขังในภาชนะที่ถูกทิ้งไว้บริเวณบ้าน โรงเรียน 
ศาสนสถาน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญ
ชวนให้ผู้ปกครองเข้มงวดเร่ืองการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อให้ลูกหลานปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
ในช่วงฤดูฝน เพราะเด็กมีโอกาสได้รับเช้ือโรคไข้เลือดออกจากยุงลายที่บ้านและโรงเรียน 

โดยสำรวจจุดเส่ียงที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายที่พบบ่อย เช่น ภาชนะที่ ถูกทิ้งรอบๆ บ้าน  
จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ที่อาจพบไข่ยุงลายติดอยู่และอยู่ได้นานถึง 1 ปี เมื่อมีน้ำขัง ไข่ยุงจะเติบโต
เป็นลูกน้ำยุงลายได้ ภายใน 1-2 วัน ส่วนในบ้านพบได้ตามภาชนะรองน้ำทิ้งด้านหลังตู้เย็น แก้วน้ำห้ิงพระ แจกัน
ที่ศาลพระภูมิ ขอให้ล้างทำความสะอาดและเปล่ียนน้ำทุกสัปดาห์  ซึ่งหากทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ำยุงลาย จะช่วยลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกลงได้ 

วิธีการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย โดยมาตรการ 
“3 เก็บ 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและ
เปล่ียนน้ำในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์  2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละคร้ัง 
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำ ต้องปิดฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งการ
กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย จะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสซิก้า และ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  

ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการไข้สูง 2-5 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว  
เบ่ืออาหาร อาเจียน อาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูก มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน ควรรีบพบแพทย์
โดยด่วน ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้ 

สำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการรับเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบ  
“พร้อมเพย์” ได้แล้ว  

โดยผู้ประกันตนที่สนใจขอรับสิทธิฯ สามารถยื่นเร่ืองลงทะเบียนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและ
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา  
ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารในการขอรับประโยชน์ทดแทน 

สำหรับผู้ประกันตนรายเดิมที่เคยยื่นเร่ืองไว้แล้ว ไม่ต้องกังวลเพราะยังสามารถรับเงินผ่านบัญชี
ธนาคารได้ตามปกติ แต่หากต้องการเปล่ียนวิธีการรับเงินเป็นแบบพร้อมเพย์ สามารถแจ้งเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมได้ 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563 วันที่  30  กันยายน  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้น
เศรษฐกิจ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท 
รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ ์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

7. กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน กระทรวงมหาดไทย 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 39 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีดีท่ีสุด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด 

ผลสำรวจพบคนไทยการ์ดตก สวมหน้ากากลดลงกว่า ๙๐% โดยขอประชาชนร่วมมือกัน 
สวมหน้ากากในสัดส่วนที่มากกว่า ๙๐% จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ศบค. จึงขอเน้นย้ำ
ประชาชนให้ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะอยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสก์ป้องกัน หมั่นล้างมือ 
ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ  

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากหลายประเทศที่มีความสามารถในการป้องกันการแพร่
ระบาด ซึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน แต่ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ 
ถึงแม้ว่าประเทศจะผ่อนคลาย แต่ประชาชนต้องเข้มงวด เพื่อให้สามารถปลดล็อคกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
และทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มติ
อนุมัติมาตรการผ่อนคลายอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในประเทศได้ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) นักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 
6 - 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาจะดำเนินการ State Quarantine ตามที่กำหนด 

2) นักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใน Repatriation Flight หรือเที่ยวบินที่
รับคนไทยกลับประเทศ รวมทั้งที่รับนักกีฬาเข้ามาในประเทศ และให้ดำเนินการกักตัวใน State Quarantine 

3) ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non Immigrant) ประเภทต่างๆ เน้นเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่มี
ใบอนุญาตทำงานในประเภทต่างๆ พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท 

4) ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay มีการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa 
โดยต้องถูกกักตัวในจังหวัดที่กำหนด เป็นเวลา 14 วัน แต่สามารถเดินทางออกนอกที่พักได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร 
ซึ่งจะอยู่ในประเทศไทยได้ระยะยาว คือ 90 วัน และต่อวีซ่าเพิ่มได้ 2 คร้ัง รวม 270 วัน หากต้องการ 
ข้ามจังหวัดต้องถูกจำกัดพื้นที่อีกคร้ังนาน 7 วัน 

5) ผู้ถือบัตร APEC Card เพื่อประโยชน์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยเลือกประเทศที่มีความเส่ียงน้อย 
เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 

6) ผู้ท่ีประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่มีความต้องการที่จะพำนัก 60 วัน 
สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “มาตรการคนละคร่ึง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการ “คนละครึ่ง” โดยประชาชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายคร่ึงหนึ่งสำหรับซื้อ
สินค้าอุปโภค บริโภค และอีกคร่ึงหนึ่งรัฐจะช่วยจ่ายให้ วงเงินสมทบไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่าย
เท่ากับ หรือมากกว่า 3 ,000 บาท เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มต่างๆ และบุคคลทั่วไป รวม 10 ล้านราย 
ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นผู้ประกอบการรายย่อย คือ พ่อค้า แม่ค้าขายปลีก  
ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ผ่านระบบ อี - วอลเล็ท  และ คิวอาร์ โค้ด โดยพ่อค้า แม่ค้า และร้านค้ารายย่อย  
ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผ่าน www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
สำหรับร้านค้าที่ไดล้งทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้และเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

ทั้งนี้  บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่าน www.คนละคร่ึง.com ในวันที่   
16 ตุลาคม 2563 เร่ิมเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เร่ิมใช้จ่ายได้ต้ังแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

มาตรการ “คนละครึ่ง” จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ และลดค่าครองชีพ เมื่อมี
ผู้จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น พ่อค้า แม่ค้า และร้านค้ารายย่อย จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนเพื่อต่อยอดในระบบ 
ซื้อขายต่อไป 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวด!ี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวด!ี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 
14 ล้านคน เพิ่มวงเงินให้คนละ 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
หรือเท่ากับเพิ่มให้รวมคนละ 1,500 บาท แบ่งเป็นดังนี้ 

- ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 300 บาท 
จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 800 บาท 

- ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 200 
บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 700 บาท  

ทั้งนี้ เงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และหากไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบเงินไปใช้ 
ในเดือนถัดไปได้ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2579 0121 - 27 

1) หัวข้อเร่ือง แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แจกฟรี! เมล็ดพันธ์ุผักสวนครัว 200,000 สิทธ์ิ 

เร่ิมแล้ว! กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธ์ุได้  ฟรี! 
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ สิทธ์ิ 

สำหรับเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ๑ ชุด ประกอบด้วย ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา 
กะเพรา และพริกขี้หนู เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้ โดยสามารถ
ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธ์ุ ได้ที่ https://app.doae-gov.org/landing ให้สิทธ์ิทะเบียนบ้านละ ๑ สิทธ์ิเท่านั้น 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย 
การดำรงชีพ การประกอบอาชีพ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต 

ผู้ประสบภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัย
พิบัติได้ทันที โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้ 

1) เอกสารยืนยันตัวตน อาทิ สำเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ที่ออกโดย สำนักงานเขตหรือ อปท. 
ที่เกิดภัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารแสดงสิทธ์ิในที่ดินหรือบ้าน สำเนา
ใบมรณะบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต) และ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

2) หลักฐานยืนยันความเสียหาย อาทิ เอกสารประกอบการรับความช่วยเหลือ (ค่าวัสดุซ่อมแซม 
หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ (ระบุความเสียหายโดยประมาณ) 
และ ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
ช่องทางการติดต่อ  PEA Call Center โทร. 1129 

1) หัวข้อเร่ือง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง และลมพัดกรรโชกแรง 
โดยขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อตัวเปียก  
พื้นแฉะ ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้ง รวมทั้งหลีกเล่ียงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าช่ัวคราว  
ในขณะที่มีพายุ - ฝนตกหนัก เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์เคล่ือนที่  

หากท่านพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม 
สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้เป็นอันขาด กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีความชำนาญเข้าไปแก้ไขให้ความช่วยเหลือ โดยสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 1129 PEA Call Center  
ไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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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 
คร้ังที่ 40 / 2563 วันที่  14  ตุลาคม  2563 
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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 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 40 / 2563 วันที่  14  ตุลาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ 
สูงสุด 30,000 บาท 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ 
16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ ๒ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพ่ือนักท่องเที่ยว 
ปลอดโควิด-19 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
5. รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการ 

เพ่ิมเป็น 1,000 บาท 
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 41 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท 

รัฐบาลได้ออก มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนสามารถนำ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้สูงสุด 30,000 บาท/คน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 
23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563  

ยกเว้น การซื้อสินค้าประเภท สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการที่อยู่ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าบริการจัดนำเที่ยว และค่าที่พัก, โรงแรม 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ต้ังแต่วันท่ี 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละคร่ึง” ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป 

เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ “คนละคร่ึง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่
เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www.คนละคร่ึง.com  
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน 
หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม เมื่อลงทะเบียนและได้ SMS ยืนยันแล้ว ให้โหลดแอปพลิเคช่ัน “เป๋าตัง” เพื่อยืนยัน
ตัวตนในการใช้สิทธิโครงการ ซึ่งจะเร่ิมใช้จ่ายได้ต้ังแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 

เงื่อนไขการใช้สิทธิผ่านโครงการ รัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50% ประชาชน
สามารถใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ  ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคช่ัน 
“เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยหาก 
ไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิตลอดโครงการ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ฝ่ายส่ือสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส.เปิดใหผู้้ท่ียังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะท่ี 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้
มาตรการ และยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ 
เข้ามาตรการระยะที่ 2 โดยขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๔ มาตรการ 
ประกอบด้วย  

มาตรการที่ ๑ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 
๓ ล้านบาท  

มาตรการที่ ๓ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้
เท่ากับ ๓.๙๐% ต่อปี  

มาตรการที่  ๘ และมาตรการที่ ๘.๕ พักชำระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นเวลา ๓ เดือน เปิดให้
ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. 

ทั้งนี้  เพื่อให้ลูกค้าประชาชนที่ เข้าร่วมมาตรการสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อ 
การดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป และเมื่อกลับเข้าสู่ภาวะ
เป็นปกติแล้ว ลูกค้าก็สามารถชำระเงินงวดปกติตามจำนวนในสัญญาเงินกู้เดิม หลังจากครบกำหนด  
ตามระยะเวลาของมาตรการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง Thailand Plus แอปพลิเคช่ันเพื่อนักท่องเท่ียวปลอดโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง Thailand Plus แอปพลิเคช่ันเพื่อนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19 

แอปพลิเคช่ัน “ThailandPlus : มีมากกว่าที่ คุณคิด” เป็นแอปพลิเคช่ันที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท
พิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ระบุความ
เส่ียง ติดตาม แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

แอปพลิเคช่ัน “ThailandPlus” นี้ จะใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยื่นความจำนงขอเข้าประเทศ  
โดยสถานทูตไทยที่ประเทศต้นทางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน เมื่อเดินทางมาถึงด่านควบคุมโรค 
ก็จะตรวจสอบการติดตั้ง และแจ้งให้ใช้งานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ รวมระยะเวลาที่กักตัว ๑๔ วัน 
ผ่านเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth แอปพลิเคช่ันนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย แต่ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล เมื่อนักท่องเที่ยวติดตั้งแล้วก็สามารถลงทะเบียนโดยกรอก Certificate Of Entry (COE)  
ตามเอกสาร และหมายเลข Passport ได้ทันทีไม่ยุ่งยาก 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด 

ในช่วงนี้พื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรภายหลังน้ำลดทันที พร้อมสนับสนุน 
กล้าเมล็ดพันธ์ุผัก รวมถึงคำแนะนำวิธีการดูแลรักษา ฟื้นฟูพืชที่ถูกต้องให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย โดยจะช่วยเหลือ  
ตามพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และจะได้รับในอัตรา ดังนี้  

- ข้าว 1,113 บาทต่อไร ่
- พืชไร่ 1148 บาทต่อไร่  
- พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร ่
กรณีเกษตรกรปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และได้เข้าร่วมประกันภัยกับ ธ.ก.ส. นั้น  

เมื่อได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกส่วน  
ดังนี้ ข้าวนาปีได้เบ้ียประกัน 97 บาทต่อไร่ พร้อมสินไหมทดแทน 1,260 บาทต่อไร่ ใส่ส่วนข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ได้เบ้ียประกัน 160 บาทต่อไร่ พร้อมสินไหมทดแทน 1,500 บาทต่อไร่ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1300 และ 1479 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท 

ข่าวดีสำหรับผู้พิการกว่า 1.2 ล้านรายที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเบ้ียความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท จากเดิมที่ได้รับ 
800 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ยกระดับชีวิตแก่ผู้พิการ  

สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และโอนเข้าบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 200 บาท ส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1300 หรือ
หมายเลข 1479 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1. โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง  

หากพบตัดสิทธิทันที 
กระทรวงการคลัง - 

3. แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไป
ทำที่บ้าน 

กระทรวงแรงงาน - 

4. คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว กระทรวงสาธารณสุข   - 

5. เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่ กระทรวงการคลัง 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 42 / 2563  



 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข   
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

1) หัวข้อเร่ือง โรคและภัยสุขภาพท่ีประชาชนควรระวังในฤดูหนาว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว 

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปีนี้ เน้นดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตนเองจาก 5 โรคติดต่อ ได้แก่  

1. โรคหัด ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด และหลังมีไข้ 3-4 วัน เร่ิมมีผ่ืนนูนแดงขึ้น จากนั้น 1-2 
วันไข้จะเร่ิมลดลง และผ่ืนจะจางหายไปประมาณ 2 สัปดาห์ โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 

 2. โรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว โรคนี้ป้องกันได้โดยการ
ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง หากมีอาการดังกล่าว แนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงานทันที และรีบไปพบ
แพทย์เพื่อรับการรักษา  

3. โรคปอดอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หายใจลำบาก หนาวส่ัน อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ  
โรคนี้ป้องกันโดยหลีกเล่ียงอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัด ล้างมือบ่อย ด่ืมน้ำมาก ๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
หากสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที  

4. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเช้ือไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ อาเจียน อุจจาระร่วงอย่างรุนแรง 
ทำให้เสียน้ำมาก สำหรับการรักษาจะรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง และให้เกลือแร่
ทดแทน โรคนี้ป้องกันโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ  

5. โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้ป่วยจะมีแผลหรือตุ่มในช่องปาก 
กระพุ้งแก้ม หรือมีผ่ืนแดงบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า การรักษาจะรักษาตามอาการป่วย ผู้ปกครองและครูจะต้อง
สังเกตอาการผิดปกติของเด็ก ถ้าพบว่าเด็กมีอาการดังกล่าว ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันที 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 42 / 2563 วันที่  2  พฤศจิกายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง หากพบตัดสิทธิทันที 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธ์ิคนละคร่ึง หากพบตัดสิทธิทันที 

กระทรวงการคลังเตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพ โดยในขณะนี้ได้มีการส่งข้อความ
โฆษณาชวนเช่ือผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เปิดรับซื้อสิทธิผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละคร่ึง” ที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิ ให้สามารถนำสิทธิมาแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ เพียงส่งหมายเลขโทรศัพท์และช่ือ-นามสกุล 
ก่อนเข้าแอปพลิเคช่ัน “เป๋าตัง” เพื่อแลกเปล่ียนเป็นเงินสด 

เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และภาครัฐมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติหรือมีการใช้จ่ายที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไข 
ของโครงการ ภาครัฐจะระงับการจ่ายเงินทั้งร้านค้าและประชาชนทันที รวมถึงจะมีการดำเนินการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

โครงการ “คนละคร่ึง” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ตลอดจน
ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนและร้านค้าได้โปรดอย่าหลงเช่ือการเชิญชวน 
ตามโฆษณาต่าง ๆ ว่าจะช่วยดำเนินการโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อ
สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด ซึ่งต้องรับโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

********* 
 

 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน  
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 

1) หัวข้อเร่ือง แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

กระทรวงแรงงาน จัดสรรเงินเพื่อปล่อยกู้วงเงินรวม 7,000,000 บาท ผ่านกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้าน เพื่อให้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน  
เร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 แบ่งเป็น ประเภทบุคคล กู้ไม่เกิน 50,000 บาท 
ชำระคืนภายใน 2 ปี ส่วน ประเภทกลุ่มบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี คิด
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และมีเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 งวด  

ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ที่เป็น
กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน และเป็น
การผลิตในครัวเรือน เช่น งานตัดเย็บเส้ือผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานจักสานต่าง ๆ เป็นต้น 
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย อัตราดอกเบ้ียต่ำ  

ผู้สนใจขอรับบริการได้ที่ กรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1330 

1) หัวข้อเร่ือง คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกท่ี ไม่ต้องมีใบส่งตัว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว 

กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีประชาชนผู้มีสิทธ์ิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้สามารถเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้ และยกเลิกการต้องใช้ใบส่งตัว
ของผู้ป่วยในกรณีมีความจำเป็นต้องเปล่ียนสถานที่รักษาพยาบาล ดังนี้ 

1. ประชาชนสามารถรับการรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้ โดยทดลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน 
ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการที่ “หน่วยบริการชุมชน อบอุ่น” ได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป 
นอกจากนั้นยังจะได้พัฒนาระบบนัดหมายการเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคช่ัน “เป๋าตัง” ขยายไปใน
กลุ่มผู้ป่วยนอกทั้งหมดในระยะต่อไป 

 2. “ผู้ป่วยใน” ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป  ทำให้ประชาชนได้ รับความสะดวก เพิ่มขึ้น  
เนื่องจาก สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเช่ือมต่อข้อมูล ระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเอง
โดยอัตโนมัต ิ

3. ประชาชนแจ้งย้ายหน่วยบริการเม่ือใด รักษาที่ใหม่ได้ทันที ผู้ป่วยไม่ต้องรอ 15 วันอีกต่อไป 
ก็สามารถไปรักษาที่ใหม่ได้ทันที ตามความประสงค์ ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองจึงอุ่นใจได้ว่า เมื่อมีเหตุ
จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ก็จะสามารถย้ายหน่วยบริการและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันทีอย่างแน่นอน 

4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและไม่แออัด เมื่อผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้ประสานจัดหา
โรงพยาบาลที่ไม่แออัด และมีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งประเภทนั้น ๆ ได้ทันที  

การคลายล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ของบัตรทองในคร้ังนี้ คือนโยบายของรัฐบาลในความพยายามที่จะ
ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี มีมาตรฐาน ง่ายและสะดวก
สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 42 / 2563 วันที่  2  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 

 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน ่

รัฐบาลได้ออกมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปีภาษี 2563 ตามจำนวนเงินค่าซื้อสินค้าและบริการที่จ่ายจริง ตั้งแต่ 23 ตุลาคม - ธันวาคม 
2563 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท  

แต่เนื่องจากฐานของเงินได้สุทธิต่อปีของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้จะได้รับเงินภาษีคืนในจำนวนที่
ไม่เท่ากัน แม้จะซื้อสินค้าหรือบริการเต็มเพดาน 30,000 บาทก็ตาม โดยอัตราคืนภาษี "ช้อปดีมีคืน"  
ท่านจะได้รับคืนตามฐานรายได ้ดังนี้ 

• รายได้สุทธิต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี จะไม่ได้รับเงินภาษีคืน 
• รายได้ 150,001 - 300,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 1,500 บาท 
• รายได้ 300,001 - 500,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 3,000 บาท 
• รายได้ 500,001 - 750,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 4,500 บาท 
• รายได้ 750,001 - 1,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 6,000 บาท 
• รายได้ 1,000,001 - 2,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 7,500 บาท 
• รายได้ 2,000,001 - 5,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 9,000 บาท 
• รายได้ 5,000,001 บาท ขึ้นไป ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 10,500 บาท 
อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน จะไม่ต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธ์ิ แต่ขอให้ 

ทุกท่านโปรดอย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้า ยกเว้นการซื้อ e-book หรือสินค้า OTOP  
ที่ใช้หลักฐานอื่นแทนได้ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 42 / 2563 วันที่  2  พฤศจิกายน  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

1. แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง” 
เพ่ือรักษาสิทธิภายใน 14 วัน 

กระทรวงการคลัง - 

2. จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
1.1 ล้านครัวเรือน 

กระทรวงพาณิชย์ - 

3. ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40 กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไร 

ไม่เครียด 
กระทรวงสาธารณสุข 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 43 / 2563  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อรักษาสิทธิภายใน 14 วัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละคร่ึง” เพื่อรักษาสิทธิภายใน 14 วัน 

หลังจากโครงการ "คนละคร่ึง" ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่  23 ต.ค.63 ที่ผ่านมา  
มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 470,000 ร้านค้า กระทรวงการคลัง จึงขอย้ำประชาชน 
ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการติดตั้ง
แอปพลิเคช่ัน "เป๋าตัง" รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการได้  
ด้วยตนเองโดยง่าย และจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  

โดยเมื่อท่านเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ก็จะสามารถ 
ใช้สิทธิซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละคร่ึง” ได้ทันที 
ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รัฐช่วยออกให้ไม่เกินวันละ 150 บาท รวมจำนวน 
3,000 บาท หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ ท่านจะถูก 
ตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2563 วันที่  11  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการค้าภายใน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569 

1) หัวข้อเร่ือง จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1.1 ล้านครัวเรือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1.1 ล้านครัวเรือน 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สูงสุดตันละ 15,000 บาท 
จำนวน 1.1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว 
ปีการผลิต 63/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 
ถึง 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 
2564 และมีเงื่อนไข คือ เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันฯ ได้แปลงละ 1 คร้ัง เท่านั้น  
เพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อน โดยที่ข้าวที่ร่วมโครงการประกันรายได้ฯ จะต้องมีความช้ืนไม่เกิน 15%  
มีทั้งส้ิน 5 ชนิด ได้แก่ 

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน  
2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน  
3. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน  
4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน 
5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน  
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังอนุมัติ 3 มาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในปีการผลิต 63/64 ดังนี้ 
1. โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงิน 19,826 ล้านบาท  

ระยะเวลาโครงการ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64   
2. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 15,000 ล้านบาท  

ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 63 – ธ.ค. 64  
3. โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก วงเงิน 610 ล้านบาท  

ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 63 – 31 ต.ค. 65  
4. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้

จ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมการส่งเสริมการเกษตร ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท 

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2563 วันที่  11  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40 

ข่าวดีสำหรับแรงงานอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือกลุ่มฟรีแลนซ์ที่เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตาม
มาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ล่าสุด คณะรัฐมตรีได้เห็นชอบเพิ่มประโยชน์ทดแทนเงินค่าทำศพและ
เงินสงเคราะห์ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แ ละสร้าง
หลักประกันให้กับท่าน โดยกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใหม่ ดังนี้ 

• ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 70 บาท และเดือนละ 100 บาท จะได้รับ
เงินค่าทำศพ เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาท (เดิม 20,000 บาท) และเพิ่มเงินสงเคราะห์เป็น 8,000 บาท 
(เดิม 3,000 บาท) โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต 

• ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้นเป็น 
50,000 บาท (เดิม 40,000 บาท) โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในช่วง 1 ปี 
ก่อนเดือนที่เสียชีวิต 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2563 วันที่  11  พฤศจิกายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักส่ือสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555 

1) หัวข้อเร่ือง ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร  
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
ทั่วประเทศ เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน โดยดำเนินการ ดังนี้ 

- เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 โดยมี
ระยะเวลาใช้สิทธ์ิตามช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะ
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 

- ประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเช้ือแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 
100 ตัน ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนต่างระหว่าง
ราคามันสำปะหลังที่ประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและ
กำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ราคาเฉล่ียรับซื้อหัวมัน
สำปะหลังจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ครอบคลุมทุกภูมิภาค  

โดยจะเร่ิมจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างการประกันรายได้คร้ังแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจ่าย
ต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 คร้ัง (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564) ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
การโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2555 0555 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2563 วันที่  11  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสุขภาพจิต 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323 

1) หัวข้อเร่ือง 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด 

ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่ือมวลชนต่าง ๆ เป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและมีการนำเสนอเนื้อหาที่ เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก ซึ่งในบางคนอาจมี
การติดตามข่าวแบบใกล้ชิด ซึ่งการติดตามข่าวที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอันนำมาซึ่งความเครียด 
และความวิตกกังวลได้ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน กรมสุขภาพจิตได้ให้คำแนะนำในการติดตาม
ข่าวสาร 5 วิธี เสพข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด ดังนี้ 

1. ให้ความสำคัญกับสติของตนเองเมื่อต้องเสพข่าว หมั่นสังเกตอารมณ์ของตนเองและผลกระทบ
จากอารมณ์นั้น 

2. จัดสรรเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี โดยไม่ควรติดตามต่อเนื่องนานไป 
3. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ หันเหความสนใจจากข่าวสารไปเร่ืองอื่นบ้าง 
4. เคารพความเช่ือและความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ 
5. พักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด เช่น การนอน ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ฝึกผ่อน

คลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น 
หากอาการยังไม่ดีขึ้น สามารถขอรับบริการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตที่สถานบริการ

สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ โทร. สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม. เพื่อหาทางแก้ไขที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2563 วันที่  11  พฤศจิกายน  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน 
เหลือ 3.61 บาท/หน่วย 

กระทรวงพลังงาน - 

3. กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 
9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา” 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. โครงการ Co - payment ขับเคล่ือนจ้างงาน 
เด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า 2.6 แสนคน 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยกระดับบัตรทองเพ่ิม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพ

ยุคใหม่ 
กระทรวงสาธารณสุข   - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
6. สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV กระทรวงสาธารณสุข 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 44 / 2563  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง เชิญชวนท่องเท่ียวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ 

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งถือเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยว (High season) อย่างเต็มตัวแล้ว 
ช่วงนี้จึงเป็นเวลาทองของการได้ออกไปพักผ่อน รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 
และใช้จ่ายผ่านโครงการของรัฐ เช่น  

• โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" รับสิทธิส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน 
รวมไม่เกิน 10 ห้องหรือ 10 คืน , รับคูปองสูงสุด 900 บาทต่อวัน เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่
ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ และคืนเงินค่าตั๋วเคร่ืองบิน 40% นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว ยัง
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนได้ด้วย (ปัจจุบันเหลือจำนวนสิทธิที่พักกว่า 2.2 ล้านสิทธิ 
และสิทธิตั๋วเคร่ืองบินอีกจำนวนกว่า 1.8 ล้านสิทธิ) 

• โครงการ “กําลังใจ” ซึ่งรัฐได้สนับสนุนเงินให้คนละ 2,000 บาท แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) เป็นค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน  

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโรคระบาด ขณะเดียวกันจะต้องทำ
ควบคู่กับการเดินหน้างานด้านเศรษฐกิจ โดยได้ย้ำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
ให้ เป็น ไปอย่างมีประสิท ธิภาพ เพื่ อสร้างความความมั่นใจในการท่องเที่ ยวแบบ New Normal  
จึงขอให้ประชาชนมั่นใจและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ เพื่อช่วยให้
เศรษฐกิจไทยขับเคล่ือนได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงพลังงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน เหลือ 3.61 บาท/หน่วย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน 

ประชาชนเตรียมเฮกันได้อีกคร้ังกับค่าไฟฟ้าที่จะถูกลงกว่าเดิม ล่าสุด กระทรวงพลังงานมีมติ  
ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ “เอฟที” ในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2564 ลงอีก 2.89 สตางค์ 
เหลือ -15.32 สตางค์/หน่วย ซึ่งลดลงจากงวดเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 ที่ -12.43 สตางค์/หน่วย 
หรืออธิบายให้ง่ายคือ ในเดือน มกราคม – เมษายน 2564 ประชาชนจะจ่ายค่าไฟถูกลง เหลือเพียงหน่วยละ 
3.61 บาท เท่านั้น 

สาเหตุสำคัญที่รัฐบาลได้ออกมาตรการตรึงค่าเอฟทีมาอย่างต่อเนื่องนั้น ก็เพื่อช่วยบรรเทาภาระ  
ค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ประกอบกับในปัจจุบัน  
มีการบริหารจัดการการนำเข้าก๊าซทดแทนสำหรับผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้ามีราคาถูกลง 

และขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเร่ือง
ค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.erc.or.th 
ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. และประกาศอย่างเป็นทางการ
ต่อไป 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2141 6047 

1) หัวข้อเร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา” 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน ๙,๑๘๘ อัตรา เพื่อปฏิบัตรภารกิจ  
ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างงานนับแต่วันที่จ้าง  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสามารถสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ เข้าร่วม
โครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑) ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ นับถึงวัน
เปิดรับสมัคร ๓) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๔) สามารถปฏิบัติงานงานในพื้นที่
ได้ตามระยะเวลาจ้างกำหนด ๑ ปี ๕) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ๖) ไม่เป็นคู่สมรส และทายาทโดยชอบธรรม 
บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินที่สมัครเข้ าร่วมโครงการฯ และ
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น ๗) เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบล อำเภอที่ตั้ง CLM, HLM 
หรืออำเภอใกล้เคียง และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๒) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ 
และ ๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ๑) ภาพถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป ๒) หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)  ๓) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง  
๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 5) สำเนาอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล เป็นต้น 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด  
(ยกเว้นจังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี) หรือสอบถามโทร. 0 2141 6047 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒ 

1) หัวข้อเร่ือง โครงการ Co - payment ขับเคล่ือนจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า 2.6 แสนคน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โครงการ Co - payment ขับเคล่ือนจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า ๒.๖ แสนคน 

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และ
นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำ เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว  
โดยได้ส่งเสริมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน  
(Co – payment) ในการผลักดันให้เกิดการจ้างงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนวัยทำงาน และบรรเทาความเดือดร้อนจาก
ปัญหาการว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายการจ้างงาน 
๒๖๐,๐๐๐ คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔  

คุณสมบัติของนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบ
ประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับ
พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือ
หากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการสถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่
ทดแทนได้ ในส่วนของผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ ในระบบประกันสังคมมาก่อน 
อายุไม่เกิน ๒๕ ปี หรือหากอายุเกินกว่า ๒๕ ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
หรือ พ.ศ.๒๕๖๓  

ผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ปวส. ปวช. และ ม.๖ สามารถลงทะเบียนผ่านหน้า
เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.com” ในแบนเนอร์จ้างงานเด็กจบใหม่ จากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนด 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1330 

1) หัวข้อเร่ือง ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ 

ผู้ป่วย “บัตรทอง” เฮ รัฐบาลเร่งพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ก้าวไปสู่หลักประกัน
สุขภาพยุคใหม่ จะทำให้ผู้ถือบัตรทองได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นถึง 4 บริการ โดยผู้มีสิทธิสามารถ
รับบริการได้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ซึ่งถือว่าเป็นภาค 2 ของ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค รักษากลุ่มโรคทั่วไป เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ ไข้หวัด โดยได้
ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว หรือต้องรอเอกสารส่งตัวเพียงใช้บัตรประชาชน  
ก็สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งก็สามารถเข้ารับการตรวจ และรักษาได้  
ทุกโรงพยาบาลที่มีความพร้อม รวมถึงประชาชนท่านใดที่ต้องการย้ายหน่วยบริการก็จะได้สิทธิทันที ไม่ต้อง
รอ 15 วัน โดยจะนำร่องในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลก่อนที่จะขยายผลไปสู่จังหวัดต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่วันที่  
1มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสุขภาพจิต 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323 

1) หัวข้อเร่ือง สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV 

ในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว มีหลาย ๆ โรคที่ประชาชนต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรคติดเช้ือไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus : RSV) ก็เป็นอีกหนึ่ง
โรคที่ควรต้องเฝ้าระวัง โดยผู้ติดเช้ือมักเกิดอาการปอดบวม และหลอดลมฝอยส่วนปลายอักเสบ ที่สำคัญพบมาก
ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ  

ไวรัส RSV จะมีอาการคล้ายไข้หวัดจนแทบจะแยกไม่ออก แต่มีจุดสังเกต คือ ตัวเขียว ไอ หอบเหนื่อย 
หายใจเร็วแรง จนหน้าอกบุ๋ม และมีเสมหะมาก และที่สำคัญต้องระวังภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด คือ ปอดบวม 
ผู้ปกครองท่านใดที่บุตรหลานไม่สบายในช่วงนี้ ขอให้คอยสังเกตอาการและให้รีบพาไปพบหมอเด็กเพื่อรับการ
วินิจฉัย และรักษาโดยเร็ว 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค  
โทร.1422 

********* 
 
 

 
 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทาง 
ต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ย  

เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น
ระบบแก๊ส 

กระทรวงสาธารณสุข 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 45 / 2563  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปล่ียนผ่านฤดู 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปล่ียนผ่านฤดู 

ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มักจะเกิดขึ้นในช่วงการเปล่ียนฤดูหรือย่างเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากรถยนต์ดีเซลและการจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง โดยที่อากาศไม่ลอยตัว ขณะนี้รัฐบาล
เตรียมความพร้อมในการรับมือ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ได้ดำเนินการให้มีการติดตามเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติ
ตามแผน กำหนด Safety Zone แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง ให้หลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจ้ง 
และรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ 

2. เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ พร้อมเร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน ควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเคร่งครัด และควบคุมการปล่อยมลพิษ
จากโรงงาน  

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขยายเครือข่าย
แจ้งเตือน จัดระเบียบการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชนหรือเมือง 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง 
รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พิกัดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า ประเมินปริมาณฝุ่นละออง 
PM 2.5 แจ้งเตือนประชาชน และบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภายใต้
แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่
สภาวะปกติโดยเร็ว 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2563 วันที่  25  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2126 5800 

1) หัวข้อเร่ือง “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “คนละคร่ึง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ “คนละคร่ึง” เฟส 3 

กระทรวงการคลัง เตรียมต่ออายุมาตรการ “คนละคร่ึง” ในระยะ 2 และระยะ 3 หลังประชาชน
และร้านค้าให้กระแสตอบรับที่ดี มุ่งหวังให้เม็ดเงินกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
ปรับตัวดีขึ้น แม้ภาคการท่องเที่ยวจะยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ 100% และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ประชาชนชาวไทย 

สำหรับรูปแบบโครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 2 มีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิตามโครงการคนละคร่ึง
ระยะแรก จะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ครบตามเงื่อนไขเดิมก่อน 
จึงจะเข้าไปยืนยันเข้าร่วมโครงการในเฟส 2 ได ้ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการในระยะที่ 2 และ 3 

ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าที่กระทำผิดเงื่อนไขโครงการ “คนละคร่ึง” โดยผู้กระทำผิด  
มีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท และหากพบร้านธงฟ้ากระทำผิดเขื่อนไขจะเพิกถอน 
ร้านธงฟ้าจากโครงการทันที โดยหากประชาชนพบเจอการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการหรือจำหน่ายสินค้า  
ในราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ หรือแจ้ง 
ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567  

********* 

 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2563 วันที่  25  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2244 8381 ต่อ 24 

1) หัวข้อเร่ือง สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบ้ีย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบ้ีย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 

คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่
ให้ประชาชน โดยสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะดำเนินการปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียของสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

• ผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหวา่งวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 (ระยะเวลา 
2 เดือน) จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 ต่อเดือน  
- เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือน 

• ผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564 ให้กลับมาใช้อัตรา
ดอกเบ้ียอัตราเดิม 

- เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อเดือน 
- เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือน 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะใช้อัตราดอกเบ้ียที่ต่ำกว่าจากอัตราดอกเบ้ีย  
ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ ต้องทำความตกลง
กับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษก่อนที่จะ
ดำเนินการ 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบ้ียของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ยังคงอัตราดอกเบ้ียเท่าเดิม ตาม พ.ร.บ.
โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กำหนดห้ามเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอัตรา โดยเงินต้นไม่เกิน 2 ,000 บาท อัตรา
ดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.00 ต่อเดอืน และ เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2563 วันที่  25  พฤศจิกายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว 

ช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่มีอากาศเย็นจัด หมอกหนาปกคลุม อีกทั้งสภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง 
จึงมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนในช่วงฤดูหนาว ดังนี้ 

• เหตุเพลิงไหม้ ให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้ งก้นบุหร่ี  
ไม่จุดยากันยุงหรือจุดธูปเทียนทิ้งไว้ 

• เหตุไฟป่า – หมอกควัน ไม่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟในบริเวณพื้นที่ป่า ไม่เผาเศษวัชพืช 
หญ้าแห้งโดยแนะนำให้ใช้วิธีการไถกลบ ไม่ล่าสัตว์โดยการจุดไฟ หลีกเล่ียงการสูดดมฝุ่นละออง หมอกควัน 
โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง และไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ควันจาก
การเผาขยะหรือเศษวัชพืช เป็นต้น 

• อุบั ติเหตุทางถนน  ในกรณีที่มีหมอกหนาหรือควัน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่   
เว้นระยะห่างมากกว่าปกติ เปิดไฟหน้าและไฟตัดหมอกให้ผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน หากมอง  
ไม่เห็นเส้นทาง ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น จุดพักรถ ริมทาง หรือในป้ัมน้ำมัน เป็นต้น 

• สุขภาพ แนะนำให้ประชาชนรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง เมื่ออุณหภูมิลดลงให้สวมใส่
เส้ือผ้าหนา ๆ สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย และหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และดูแลกลุ่ม
เปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีโรคประจำตัวเป็นพิ เศษ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีภูมิต้านทาน 
ที่ต่ำกว่าปกติ 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่ 
สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2563 วันที่  25  พฤศจิกายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเร่ือง แนะนักท่องเท่ียวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เคร่ืองทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส 
ในช่วงที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงที่ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสอากาศ

หนาวเย็น ตามภูเขา หรือบนดอยสูง ซึ่งตามที่พักหรือรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ไม่มีไฟฟ้าเพียงพอ 
ผู้ประกอบการมักติดตั้งเคร่ืองทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหุงต้ม LPG หรือแก๊สโพรเพนเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
น้ำอุ่น 

ส่ิงที่นักท่องเที่ยวควรให้ความระมัดระวัง คือ อาจเกิดกรณีแก๊สร่ัวซึมออกมาในขณะอาบน้ำ  ซึ่งหาก
สูดดมเข้าไปจะได้กล่ินและเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ จมูก หลอดลม เยื่อบุตาอักเสบ ทำให้ปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนในปอดลดลง ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ลดลงตามไปด้วย ส่งผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง เกิดอาการหายใจส้ัน หัวใจเต้นเร็ว มึนงง ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ทรงตัวไม่อยู่ 
หากขาดออกซิเจนอยู่นาน อาจทำให้เกิดอาการชัก หมดสติ และเสียชีวิตได้   

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแนะนำประชาชน หากเข้าที่พักที่ใช้เคร่ืองทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ขอให้  
เปิดพัดลมดูดอากาศทุกคร้ัง กรณีไม่มีพัดลมดูดอากาศให้เปิดประตูไว้เล็กน้อย และเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้
อย่างน้อย 20 นาทีก่อนที่คนต่อไปจะใช้ห้องน้ำ หากได้กล่ินแก๊สมากผิดปกติ หรือมีอาการหน้ามืด วิงเวียน 
คล่ืนไส้อาเจียน ให้รีบออกจากห้องน้ำทันที ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคโลหิตจาง 
หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มเส่ียงมีโอกาสเสียชีวิตสูง ขอให้เตรียมยาที่ใช้ประจำตัว  
ติดตัวไปด้วยเสมอ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 45 / 2563 วันที่  25  พฤศจิกายน  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสที่ 2 สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด  

ไม่มีหมดเขต 
กระทรวงพาณิชย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพ่ิม 200 บาท กระทรวงการคลัง - 

4. ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีที่คลินิกเฉพาะ กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5. กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 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 46 / 2563  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสท่ี 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละคร่ึง" เฟสที่ 2 

เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละคร่ึง" เฟสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมต้นในช่วงต้นเดือน มกราคม 2564 
แน่นอน ในส่วนของรายละเอียดการใช้จ่าย เช่น การเพิ่มสิทธ์ิ หรือจะให้ใช้จ่ายมากกว่า 3 ,000 บาท 
หรือไม่นั้น ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ธันวาคม 
2563 

ขอย้ำเตือนสำหรับประชาชนผู้ที่ได้สิทธ์ิในเฟสที่ 1 ระบบจะให้สิทธ์ิในเฟสที่ 2 โดยอัตโนมัติ  
แต่มีเงื่อนไข คือ ผู้ที่ได้รับสิทธ์ิจะต้องใช้เงินจำนวน 3,000 บาท ที่ได้รับในเฟสที่ 1 ให้หมดภายในวันที่  
31 ธันวาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ การให้สิทธ์ิในเฟสที่ 2 ระบบจะมีปุ่มให้ท่านกดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ในเฟสที่ 2 ต่อไป 

********* 
 

  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการค้าภายใน 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2955 1640 และ 0 2579 3926 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด ไม่มีหมดเขต 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด ไม่มีหมดเขต 

เกษตรกรที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ว่ายังสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ หรือ
หมดเขตแล้วหรือยัง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ได้ช้ีแจงข้อสงสัยดังกล่าวให้แก่เกษตรกร  
โดยเกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดไม่มีหมดเขต และต้องแจ้งการปลูกทุกพืชในทุกรอบการผลิต 
สำหรับวิธีการแจ้งการปลูก สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

- เกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิม ที่ปลูกพืชแปลงใหม่ สามารถยื่นแบบได้ที่ผู้นำชุมชน  
- เกษตรกรรายเดิม ปลูกพืชแปลงเดิม สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน 

Farmbook เพื่อรับความช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับโครงการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาของพืชแต่ละชนิด 

และขอย้ำเตือนเกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลเว หากเกษตรกรไม่มี
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันเกิน 3 ปี จะส้ินสภาพการเป็นเกษตรกรทันที ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน หรือ  
โทร. 0 2955 1640 และ 0 2579 3926 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมบัญชีกลาง 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 0 2270 6400 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท 

ข่าวดีสำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบ้ียความพิการเพิ่มเติม 
จำนวน 200 บาท โดยรัฐจะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นจำนวน 1,000 บาท/เดือน  

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบ้ียความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณวันที่ 22  
ของทุกเดือน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง  
โทร. 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีท่ีคลินิกเฉพาะ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีเกษตรกร สามารถข้ึนทะเบียนได้ตลอด ไม่มีหมดเขต 

มาทำความรู้จักอีกหนึ่งบริการดี ๆ จากสำนักงานประกันสังคมกับโครงการ "คลินิคโรคจากการ
ทำงาน" ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลลูกจ้างที่ เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค 
รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้คำปรึกษาด้านชีวอนามัย 

กรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่า อาจเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงาน หรือเกิ ดหลังจากทำงาน 
เป็นเวลานาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเบ้ืองต้นได้ที่ “คลินิกโรคจากการทำงาน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งส้ิน  

สำหรับชนิดของโรคจากการทำงาน ประกอบด้วย โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีต่าง ๆ /โรคที่เกิดขึ้น  
จากสาเหตุทางกายภาพ /โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุชีวภาพ /โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน/ 
โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน /โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก /โรคมะเร็งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการทำงาน /โรคอื่น ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดข้ึนเนื่องมาจากการทำงาน 

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 117 แห่ง โดยท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือ “คลินิก
โรคจากการทำงาน” ได้ด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือ โทร. 1506 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไยท 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2141 2621 

1) หัวข้อเร่ือง กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ได้แก่  

1) ศูนย์บริการสายด่วนเลือกต้ัง 1444 ในวันและเวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นและข่าวสารต่าง ๆ และยังสามารถติดต่อสอบถามผ่านแฟนเพจ 
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

2) จัดทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น  

3) จัดทำแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริต
เลือกตั้ง ซึ่งเราสามารถรายงานผ่านแอปลิเคช่ันนี้ได้ด้วยตนเองทั้งเป็นภาพ เสียง และวิดีโอ  โดยสามารถ
ดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น เช่นกัน 

โปรดอย่าลืม “วันที่ 20 ธันวาคม 2563” วันเลือกตั้ง สจ. และนายก อบจ. พร้อมกันทุกอำเภอ 
ทุกพื้นที่ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธ์ิ อย่างสุจริตโปร่งใส” 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน 
และน้ำป่าไหลหลาก 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว
ปลอดภัย 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. เฮ ! เพ่ิม 500 บาท โครงการ “คนละครึ่ง”  

ทั้งเฟส 1 - 2 เป็นของขวัญปีใหม่ 
กระทรวงการคลัง - 

4. เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2 กระทรวงพาณิชย์ - 
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5. จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. 
วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม. 

กระทรวงคมนาคม - 

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 47 / 2563  



 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส.ช่วยชาวใต้ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก 
ในขณะนี้พี่น้องพื้นที่ภาคใต้ ได้ประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก หลังจากเกิดฝนตก

หนักอย่างต่อเนื่องจนมีผลให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหายและประชาชนได้รับผลกระทบในด้านการประกอบ
อาชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชน โดยได้ออก “โครงการ
เงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒๕๖๓” ประกอบด้วย 

1) ลดดอกเบ้ียเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก  
2) ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ดอกเบ้ีย 3.00% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก  
3) ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบ้ีย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด  
4) ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบ้ีย 1% ต่อปี  
5) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบ้ีย 0.01% ต่อปี  
6) ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร  
และ 7) พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับ

ที่อยู่อาศัยซึ่ งคุ้มครองภัยธรรมชาติ จ่ายค่าสินไหมเร่งด่วน และกรณีกรมธรรม์ เร่ิมคุ้มครองตั้งแต่  
1 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มความคุ้มครองตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการของ“โครงการเงินกู้ท่ีอยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ปี 2563” สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ธอส. ทุกสาขา  
ทั่วประเทศหรือศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0 2645 9000 หรือ www.ghbank.co.th  
และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์    

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 2563 วันที่  8  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ท่องเท่ียวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย 

ในช่วงปลายปีการเดินทางท่องเที่ยวตามยอดดอย ยอดภู หรือในช่วงฤดูหนาว มักได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามหากนักท่องเที่ยวขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เส่ียง 
ต่อการเกิดอันตรายได้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจึงขอแนะนำประชาชน เล่ียงพฤติกรรมเส่ียงที่อาจ
ทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ดังนี้ 

กรณีกางเต็นท์พักแรม ไม่กางเต็นท์ใกล้ต้นไม้หรือกิ่งไม้แห้ง ป้องกันต้นไม้ล้มทับหรือกิ่งไม้ตกใส่ 
และไม่ควรจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหร่ีภายในเต็นท์พักแรม เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และขาดอากาศ
หายใจ 

การก่อกองไฟ ไม่ควรก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรม เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และไม่ก่อกองไฟ
บริเวณพงหญ้าแห้งหรือวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ที่พักหรือลุกลามเป็นไฟป่า 

การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกคร้ังที่อาบน้ำ เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก หากได้กล่ินแก๊สขณะอาบน้ำ ให้รีบปิดเคร่ืองทำน้ำอุ่นและออกจากห้องน้ำทันที 

การถ่ายรูปหรือชมวิว ไม่ควรถ่ายรูปหรือชมวิวบริเวณจุดเส่ียงอันตราย เพราะอาจพลัดตก 
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ และเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงอันตรายขณะถ่ายรูปหรือชมวิว อาทิ ก ารกระโดด
ลอยตัว นั่งบนราวกั้น หรือปีนป่ายหน้าผา 

การขับรถข้ึนลงเขาและเส้นทางหมอกควัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์และความเร็วให้เหมาะกับสภาพ
เส้นทาง จะช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย และเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก จะช่วยเพิ่มจุดสังเกตและ
มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น 

ทั้งนี้ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย โทร. 1784  
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง เฮ ! เพิ่ม 500 บาท โครงการ “คนละครึ่ง” ท้ังเฟส 1 - 2 เป็นของขวัญปีใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เฮ ! เพิ่ม ๕๐๐ บาท โครงการ “คนละครึ่ง” ท้ังเฟส ๑ - ๒ เป็นของขวัญปีใหม่ 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบศ.) เห็นชอบเพิ่มวงเงิน มาตรการ “คนละครึ่ง” ระยะท่ี ๒ โดยผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการในเฟสท่ี ๒  
จะได้รับวงเงินการใช้สิทธิ์จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ส่วนผู้ลงทะเบียนในเฟสท่ี ๑ และได้เข้าร่วมโครงการตามท่ีกำหนด 
จะต่อสิทธิอัตโนมัติ และได้เงินเพิ่มอีกจำนวน ๕๐๐ บาท รวม ๓,๕๐๐ บาท เช่นเดียวกัน ถือเป็นของขวัญปีใหม่ 
จากทางรัฐบาลท่ีมอบให้กับประชาชน 

สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการในเฟส ๑ สามารถกดปุ่มยืนยันต่อสิทธิ์อัตโนมัติ โดยทางรัฐบาล 
จะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความ ให้ผู้ลงทะเบียนเฟส ๑ ยืนยันว่า จะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะท่ีสองหรือไม่ และ
ผู้ท่ีถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะท่ี ๑ เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันท่ีกำหนดไว้ 
หลังจากท่ีลงทะเบียนรับสิทธิไปแล้ว จะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะท่ี  ๒ ได้ ซึ่งมีกำหนด 
การดำเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

นอกจากนี้ ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีกคนละ ๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔)  เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑๔ ล้านคน 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการค้าภายใน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1569 

1) หัวข้อเร่ือง เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่ิมจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2 

โครงการประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 5.24 แสน
ครัวเรือน ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่  
1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 โดยประกันรายได้ที่ราคาเป้าหมาย กิโลกรัมละ 2.50 บาท  
ไม่เกิน 100 ตัน/ครัวเรือน  

โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังนี้ นับเป็นปีที่ 2 แล้ว ที่รัฐบาลได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร 
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยได้เร่ิมจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม นี้ เป็นเดือนแรก และจะจ่ายต่อเนื่องทุกวันที่ 
1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้โอน
เงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับวิธีการคำนวณเงินชดเชย คือ รัฐบาลได้ประกันรายได้ไว้ที่ราคา
เป้าหมาย 2.50 บาท/กิโลกรัม ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงล่าสุดอยู่ที่ 2.24 บาท/กิโลกรัม ทำให้รัฐ 
ต้องชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร 0.26 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับสิทธ์ิเงินชดเชยสูงสุด 
26,000 บาท/เดือน 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3000 

1) หัวข้อเร่ือง จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.  

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. ว่ิงขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม. 

คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจร ตั้งแต่ 
4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
โดยกำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่ง
ช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier 
Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็ว ดังนี้ 

-  รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสาร เกิน 15 คน 
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

-  รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์ส่ีล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

- รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง หรือ รถจักรยานยนต์ที่มีกำลัง
เคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์
เซนติเมตรขึ้นไป ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

- รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
- รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
- รถยนต์อื่น ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

และกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทาง
หลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
ที่ขับในช่องทางเดินรถช่องขวาสุด โดยใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ทั้งนี้ ประชาชน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mot.go.th หรือ โทร. 0 2283 3000 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ศบค.มท. ส่ังการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และ 
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้น 
การแพร่ระบาดโควิด-19 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่ กระทรวงการคลัง - 

3. อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว 
ปี 63/64 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที 

เริ่ม 1 ม.ค. 64 
กระทรวงสาธารณสุข - 

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 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค.มท. ส่ังการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นท่ีและความรับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพื้นท่ี  
สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค.มท. ส่ังการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) ได้ส่ังการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน ดังนี้  

๑) ในพื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานการปฏิบัติและวางมาตรการร่วมกับหน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นที่ให้เข้มงวด ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบ 
เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน หากพบการลักลอบเข้าประเทศ  
ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น  

๒) ในพื้นที่ตอนใน ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค 
และการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกำหนดให้มี 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่องทางผ่านแดนทุกแห่งที่มีการอนุญาตให้ใช้ในการ 
ผ่านเข้า-ออก ของบุคคล สินค้า และยานพาหนะที่ชัดเจน ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   

๓) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ 
รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบบุคคล 
ที่เดินทางจากพื้นที่ เส่ียงให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หากพบการละเมิดให้พิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมาย  

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วม
กิจกรรม ในพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เว้นระยะห่างหรือหลีกเล่ียง 
การสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้า-ออก 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2563 วันที่  16  ธันวาคม  2563 

 



 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ 

1) หัวข้อเร่ือง ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่ 

ชาวสวนยางยิ้มออก รัฐบาลไฟเขียวจ่ายค่าส่วนต่างราคายางตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่ ๒ ให้ทั้งกลุ่มบัตรสีเขียวและสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 
๑.๘ ล้านรายทั่วประเทศ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้โอนเงินคร้ังที่ ๑ ในวันที่  
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะโอนคร้ังต่อๆ ไปในเดือนถัดไปจนครบ ๖ งวด ๖ เดือน 

การชดเชยส่วนต่างราคายางคร้ังนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตก
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลา ๖ เดือน คือ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี
ข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยาง 
แห่งประเทศไทย ซึ่งราคายางที่ใช้ประกันรายได้เกษตรกร ได้แก่ 

๑. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ๖๐ บาท/กิโลกรัม 
๒. น้ำยางสด (DRC ๑๐๐%) ๕๗ บาท/กิโลกรัม 
๓. ยางก้อนถ้วย (DRC ๕๐%) ๒๓ บาท/กิโลกรัม 
โดยมีเงื่อนไข คือ ยางแห้ง ๒๐ กิโลกรัม/ไร่/เดือน ยางก้อนถ้วย ๔๐ กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละ 

ไม่เกิน ๒๕ ไร่ แบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน ๖๐% คนกรีดยาง ๔๐% โดยคิดส่วนต่างราคาเฉล่ียย้อนหลัง 
๓๐ วัน  ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ธ.ก.ส. ทุ กสาขาทั่วประเทศ หรือ  
Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ บริการ ๒๔ ช่ัวโมง 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2563 วันที่  16  ธันวาคม  2563 

 



 

 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ 

1) หัวข้อเร่ือง อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64 

ได้ชัวร์ ไม่มีตกหล่น! สำหรับโครงการจ่ายเงินชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี 63/64 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินเพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนา 
อย่างทั่วถึง ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น 

1) ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง  
2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตราร้อยละ 2.25 
3) ค่าบริหารจัดการ 
ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกร 

ในงวดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว และงวดที่ 2 บางส่วน รวม 1,429,135 ครัวเรือน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ระบุวัน  
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  และจะทยอยจ่ายตามรอบการเก็บเกี่ยวต่อไป 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคู่ขนานช่วยเหลือพี่น้องชาวนา เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก  
อีก 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 - 
29 กุมภาพันธ์ 2564   

2) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระยะเวลาดำเนิน
โครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564   

3) โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ระยะเวลาดำเนินการ  
1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564  

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ทุกสาขา หรือ โทร. 0 2555 0555 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2563 วันที่  16  ธันวาคม  2563 

 



 

 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพบผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม

รัฐบาลก็ได้มีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงขอย้ำเตือนประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 
โดยขอแนะนำวิธีการดูแลตนเอง ดังนี้ 

๑) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคร้ังที่เข้า-ออกพื้นที่สาธารณะ 
๒) เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร 
๓) หลีกเล่ียงการใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น 
๔) ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก 
๕) หลีดเล่ียงหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่เส่ียงหากไม่จำเป็น 
๖) หลีกเล่ียงการอยู่ในสถานที่แออัด 
๗) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด 
๘) หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
๙) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
๑๐) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรือผ่านความร้อน 
ทั้งนี้ ยังขอย้ำเตือนให้ประชาชนเช็คอิน “ไทยชนะ” ทุกคร้ัง ที่ไปยังพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้สะดวก 

ในการติดตามและแจ้งข้อมูลกรณีมีความเส่ียงต่อการพบเช้ือโควิด-19 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เร่ิม 1 ม.ค. 64 

สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นจะย้ายหน่วยบริการ “บัตรทอง” ฟังทางนี้ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการปรับเปล่ียนระบบการลงทะเบียนบัตรทองจากเดิม  
ที่จะเกิดสิทธิทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดือน นั้น แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชน
สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 15 วัน ซึ่งประชาชนสามารถเปล่ียนหน่วย
บริการได้มากกว่า 1 คร้ัง แต่ไม่เกิน 4 คร้ัง สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการย้ายได้ที่ “หน่วยบริการ”  
หรือทำได้ที่ LINE official : @nhso หรือจุดรับลงทะเบียน ดังนี้ 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง สามารถลงทะเบียนได้ที่ 
- สปสช. เขต 13 กทม. (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) 
- เดอะมอลล์บางแค ช้ัน 3 
- สำนักงานเขต 19 แห่ง ประกอบด้วย (คลองเตย คลองสามวา ธนบุรี บางกะปิ บางขุนเทียน  

บางแค บางพลัด ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว สายไหม หนองแขม 
หนองจาก หลักสี่ และ ห้วยขวาง) 

สำหรับในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาล
ของรัฐใกล้บ้าน 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. หมายเลข 1330 ได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 2563 วันที่  16  ธันวาคม  2563 

 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น" สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. เฮ! เพ่ิมสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน" สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ กระทรวงมหาดไทย 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 49 / 2563  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น" 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น" 

ในขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้กลับมาอีกคร้ัง หลายพื้นที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 
และมีแนวโน้มว่าอาจจะขยายไปอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ และ ในกรุงเทพมหานคร 

รัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ระดมทีมจากหลายหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมปัญหามลภาวะอย่างจริงจัง ดังนี้ 

1. กวดขันบังคับใช้กฎหมายกับการเผาพืชไร่ในที่โล่งโดยนำข้อมูลแผนที่จุดความร้อน และลงพื้นที่
ตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบมลภาวะของโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือลดกำลังการผลิตในภาวะดังกล่าว 
3. ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาจราจร (พื้นที่คับค่ัง) ตั้งจุดตรวจสกัดรถควันดำที่สร้างปัญหา 

ในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้การขนส่งสาธารณะ 
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัฐบาลได้เน้นมาตรการควบคุมเฉพาะหน้า เช่น 

ดำเนินการควบคุมเวลากิจกรรมการก่อสร้าง ลดใช้ยานพาหนะในพื้นที่ เขตเมืองที่หนาแน่น โดยเฉพาะ
เคร่ืองยนต์ดีเซล ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน รวมถึงให้ทีมสาธารณสุขร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในภาพรวม
โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน งดเว้นการเผาในที่โล่งแจ้ง การเผาเศษวัชพืช และ
สวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละออง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคน สำหรับผู้พบเห็นเหตุไฟป่าหรือ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง สามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่  
สายด่วนนิรภัย 1784 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ 

ปัจจุบันการเกิดไฟป่าในไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ รวมถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นกลายเป็นปัญหาใหญ่  
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยการเกิดไฟป่าเกิดขึ้นได้จาก  
3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ใบไม้และกิ่งไม้ซึ่งเป็นเช้ือเพลิง ก๊าซออกซิเจน และความร้อน  

สาเหตุของการเกิดไฟป่าหลัก ๆ เกิดจากมนุษย์และการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาทิ ฟ้าผ่า  
การเสียดสีของวัสดุตามธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด 
ผลกระทบต่อสัตว์ป่า เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย กระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งดิน น้ำ พืช รวมถึง
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกิดไฟป่ามีจำนวนลดลง 

แนวทางในการป้องกันไฟป่า ประชาชนสามารถช่วยกันทำได้ โดยการสร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ 
เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น การดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า โดยการเก็บกวาดพื้นที่ ไม่ให้มีใบไม้แห้ง
หรือกิ่งไม้แห้งกองสุม ซึ่งเป็นแหล่งเช้ือเพลิง และการหลีกเล่ียงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า 
โดยไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืช งดการจุดไฟหรือกองไฟในพื้นที่ป่า 

จึงขอฝากประชาชนร่วมรณรงค์ใส่ใจส่ิงแวดล้อม งดการเผาทุกชนิด เพื่อลดการเกิดไฟป่าและ
ควันพิษในอากาศ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยังเป็น
ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 

 



- 2 - 

 



 

 

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

1) หัวข้อเร่ือง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเท่ียวด้วยกัน" 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน" 

เตรียมตัวให้พร้อมกับ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ ล่าสุด ได้เพิ่มสิทธิตามคำเรียกร้อง อาทิ  
1) เพิ่มสิทธิการจองห้องพักเป็น 15 คืน/คน 2) ขยายเวลาการจองที่พักตั้งแต่ 6 โมงเช้า – เที่ยงคืน 
3) ขยายเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ออกไปถึง 30 เมษายน 2564 และ 4) รับเงินคืนค่าตั๋วเคร่ืองบิน 
40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท เมื่อเดินทางไป 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบ่ี สุราษฎร์ธานี สงขลา 
เชียงใหม่ และเชียงราย 

สำหรับท่านใดที่อยากได้รับสิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  และยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และสำหรับท่านใดที่เคยได้รับสิทธิแล้ว
อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ เพื่อใช้งานต่อเนื่อง 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555 

1) หัวข้อเร่ือง ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชาวนาไดเ้ฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว 

พี่น้องชาวนาได้เฮอีกครั้ง หลังรัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและลดต้นทุนการผลิต 
ไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดรัฐบาลได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำโครงการคู่ขนาน  
เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 เพื่อให้ชาวนามีเงินทุน
หมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงท่ีราคาตกต่ำ  โดยจ่ายสินเช่ือ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก  
ณ ความช้ืนไม่เกิน 15% ส่ิงเจือปนไม่เกิน 2 ชาวนากู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรแห่งละ 
ไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท  
เริ่มต้ังแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนภาคใต้เริ่มเดือน มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564  

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 
เพื่อใหส้ถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บรักษา เพื่อรอขายหรือแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม 
วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 1% ต่อป ีโดยสามารถขอสินเช่ือได้ต้ังแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
ท่ัวประเทศ หรือ โทร. 0 2555 0555 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 

 



 

 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ 
น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดในช่วงฤดูฝน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะ

ประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ลาดเชิงเขา และที่ราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ำ  กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่อาจเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 

1) ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยหมั่นตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศ 
และประกาศเตือนภัย ติดตามปริมาณน้ำฝนโดยเฉล่ีย ระดับขึ้น - ลง ของน้ำในแม่น้ำ และการคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุน 

2) เตรียมพร้อมของสำรองไว้ อุ่นใจใช้ยามน้ำท่วม เตรียมของใช้จำเป็น อาทิ วัสดุที่ลอยน้ำได้ 
ไว้เกาะยึดพยุงตัว เช่น แกลลอนน้ำ ห่วงยาง หรือเส้ือชูชีพ ไฟฉายและถ่านสำรอง เทียนไข เชือก นกหวีด 
รวมถึงเตรียมถุงฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด เคร่ืองอุปโภคบริโภค เส้ือผ้า อุปกรณ์ทำความสะอาด
ร่างกาย ชุดปฐมพยาบาล หากมีเอกสารสำคัญควรใส่ซองพลาสติกเก็บไว้ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 

3) การวางแผนป้องกันน้ำท่วมบ้าน กำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ และทางระบายน้ำ กำจัดส่ิง  
กีดขวางทางระบายน้ำ เสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน และตรวจสอบความแข็งแรงอยู่เสมอ หรือวางกระสอบทราย
เป็นแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้ามาท่วมในบริเวณบ้าน 

ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย 
โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2563 วันที่  28  ธันวาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เช้ือโควิด-19” ฟรี กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเส่ียง 
โควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข   - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคล่ือนไทย 

ไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy” 
กระทรวงมหาดไทย   อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.  
ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ต้ังแต่บัดนี้ 

กระทรวงแรงงาน 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 50 / 2563  



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเร่ือง ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เช้ือโควิด-19” ฟรี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เช้ือโควิด-19” ฟรี  

หากท่านเป็นผู้เข้าเกณฑ์เส่ียงติดเช้ือโควิด-19 เช่น เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อ/พื้นที่ที่มีการระบาด
ต่อเนื่อง ประกอบอาชีพที่ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อหรือกลุ่มเส่ียง  บุคลากร 
ทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันและมีอาการที่เข้าข่ายโรคโควิด-19 รวมทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีโอกาส 
ติดเช้ือโควิด-19 โดยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือจมูกไม่ได้กล่ิน 
ล้ินไม่รับรส 

ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษา “ฟรี” ที่โรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม หรือ
สิทธิข้าราชการ ทั้งนี้ ขอให้ท่านสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และแนะนำให้เดินทางโดย  
รถส่วนตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 50 / 2563 วันที่  30  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ 

1) หัวข้อเร่ือง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเส่ียง โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเส่ียง โควิด-19 
ตลาดนัด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ ค้า และผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด 

อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคน
จากหลากหลายพื้นที่มาใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 
ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค ดังนี้ 

คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีจุดคัดกรอง
อุณหภูมิแก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการเพื่อสังเกตอาการ กำหนดจุดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย จัดจุด
บริการล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณพื้นที่การใช้บริการ 

คำแนะนำสำหรับผู้ขายในตลาด ให้มีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ
และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในกรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ควรให้มีการปกปิด
อาหารและอุ่นอาหารทุก ๆ ๒ ช่ัวโมง กรณีจำหน่ายอาหารสดควรจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับคีบเพื่อป้องกันไม่ให้
ลูกค้าสัมผัสกับสินค้าโดยตรง 

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ แนะนำให้ผู้ซื้อควรมีการวางแผนในการเลือกซื้อเพื่อลดระยะเวลาที่อยู่
ภายในตลาดให้น้อยที่สุด ส่ิงสำคัญคือต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้ งผู้ซื้อและผู้ขาย และเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกคร้ังหลังซื้อของเสร็จ 
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเส่ียง   

ทั้งนี้  หากประชาชนพบเห็นตลาดสด/ตลาดนัดใด ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำหรือเส่ียงต่อการแพร่ระบาด
สามารถร้องเรียน เสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ หรือ 
สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 50 / 2563 วันที่  30  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3 

1) หัวข้อเร่ือง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้กลับมาพบผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนื่องในขณะนี้ สาเหตุหนึ่ง
เนื่องจากเช้ือไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหล่ัง เช่น น้ำมูก น้ำลายจากการไอ
จามในระยะ ๑ - ๑.๕ เมตร หรือการพูดคุยในระยะใกล้ การแพร่เช้ือสามารถติดต่อจากผู้ติดเช้ือที่ยัง 
ไม่แสดงอาการโดยหากมีการติดเช้ือในผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง รวมถึงผู้สูงอายุจะมีความเส่ียงต่อชีวิตมากกว่า
ช่วงวัยอื่น ๆ ทั้งนี้ ระหว่างเดินทางกลับบ้านควรมีอุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเอง อาทิ หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ทิชชู่ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และยารักษาโรคประจำตัว ติดตัวไว้ตลอด 

ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติแก่ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เส่ียงหรือพื้นที่การแพร่ระบาดทุกราย ให้แยกตัวเอง
ออกจากผู้อื่นเพื่อสังเกตอาการ และให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบทำความสะอาดร่างกายทันที 
๒. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้สูงอายุและเด็ก ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร 
๓. แยกห้องพักและของใช้ส่วนตัว โดยไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 
๔. หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น 
๕. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ 
๖. ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
๗. หลีกเล่ียงการใช้โทรศัพท์ร่วมกับผู้อื่น 
ในกรณีที่รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติจากการหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว 

เหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 50 / 2563 วันที่  30  ธันวาคม  2563 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย  
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2223 5246-7 

1) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy” 

กระทรวงมหาดไทย ขอส่งของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย 
Happy เมืองไทย Healthy” เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ดังนี้ 

1) สถานธนานุบาลทั่วไทยพร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ดังนี้ 
- ลดอัตราดอกเบ้ียเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งหากใช้บริการเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

ไม่คิดดอกเบ้ีย หลังจากนั้นร้อยละ 0.25 ต่อเดือน และหากใช้บริการเดือน มีนาคม - ธันวาคม 2564  
คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ต่อเดือน 

- สำหรับเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือนตลอดทั้งปี 
2) ส่งสุขภาพดีวิถีใหม่ health care delivery in the New Normal ด้วยการส่งเสริมการจัดบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกถึงบ้าน ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงบริการ 
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงด้วยกิจกรรมระบบการตรวจห้องปฏิบัติการ Mobile Lab 

3) รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร จัดทำอินโฟกราฟิคเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ
กฎหมายอาคารที่ควรรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ผ่านทาง E-Book LINE และส่ือต่าง ๆ 

4) Smartlands: App เดียวครบเครื่องเรื่องท่ีดิน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในการติดต่อหรือ 
ติดตามงานบริการของกรมที่ดินจำนวน 15 ด้าน อาทิ การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า การค้นหารูปแปลงที่ดิน ฯลฯ  

5) มท. สร้างสุข Happy creation ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
อาทิ มอบต้นกล้าและเมล็ดพันธ์ุผักให้ครัวเรือนเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150,000 ครัวเรือน มอบทุนอุปการะเด็ก 
เดือนละ 10 ทุนต่อจังหวัดเป็นเวลา 3 เดือน และมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 

6) ของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก พัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าให้จำหน่ายสินค้าฟรี  
เปิดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน และเปิดคลินิกช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งสินค้าไปจีนฟรี ผ่านทาง China post 
และ www.poomjaimarket.com  

7) ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้ ลดค่าติดตั้งการประปา 10 % ให้ผู้ใช้น้ำรายใหม่
ประเภทที่อยู่อาศัย ที่ชำระเงินค่าติดตั้งในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

8) งานไฟในบ้านหารคนละครึ่งกับไฟฟ้านครหลวง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 50% 
(ส่วนลดไม่เกิน 3,000 บาทต่อหมายเลขเคร่ืองวัด) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ กฟน. ที่ใช้บริการ
และชำระเงินในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน App MEA e-Fix 

9) ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค มอบการบริการแบบ One Touch Service ในการขอใช้ไฟฟ้าและ
ติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ณ จุดเดียวคร้ังเดียวในทุกพื้นที่ พร้อมลดระยะการให้บริการ
ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ในเขตชุมชน (เทศบาล) ภายใน 1 วันทำการ และนอกเขตชุมชนภายใน 3 วันทำการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปล่ียน รพ. ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ต้ังแต่บัดนี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปล่ียน รพ. ในปี 64 ยื่นเร่ืองได้ต้ังแต่บัดนี้ 

สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปล่ียนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 
2564 หรือสนใจจะเปล่ียนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ  
ทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลที่ เลือกไว้ก่อนหน้ านี้  เช่น  ย้ายที่ พั กอาศัย ย้ายสถานที่ ทำงาน  
หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปล่ียนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการ
ทางการแพทย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ  
ทำรายการผ่าน www.sso.go.th และ Applications SSO Connect ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2564 สำหรับการเลือกสถานพยาบาลในแต่ละคร้ังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้
คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาล  
ที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัด
ดังกล่าว  

ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล  
ที่ตนเองเลือกไว้ กรณีคนต่างด้าวที่ เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตร
ประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ 
www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และเคร่ือง Smart kiosk 

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปล่ียนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์  
จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีส้ินสภาพจากความเป็นผู้ประกันตน
สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่ ส้ินสภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 
ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

******** 
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