ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
1. จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้
กระทรวงมหาดไทย
ประชาชน
2. ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรก
กระทรวงการคลัง
เกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ
3. สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส กระทรวงคมนาคม
รถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร
5. เตือนประชาชนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว
กระทรวง
อาจเสียชีวิตได้
สาธารณสุข
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศใน
กระทรวง
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สป.
ช่องทางการติดต่อ 0 2221 9468
1) หัวข้อเรื่อง จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการโดยมีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563
ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ส่ง
ความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน” จำนวน 9 โครงการ ได้แก่
(1) สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย 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
ใจส่ ง สุ ข ปี ใ หม่ 2563 ร่วมจัด ระเบี ย บสายสื่ อสารทั ่ วไทย รวมระยะทางกว่า 10,020 กิโลเมตร
(3) สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ โดยใช้
บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการดำเนินการ
สามารถให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ (4) ขอเอกสารงานทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษง่าย
นิดเดียว พร้อมให้บริการแบบฟอร์ม เอกสารงานทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ 27 งานบริการ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 เป็นต้นไป (5) ยื่นรังวัดโปร่งใส ใน 50 วัน ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายใน
สำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน (6) ค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรี
ฉับไวด้วย LandsMaps ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั ้งของรูปแปลงที่ ดิน และรายละเอี ย ด
เบื ้ อ งต้ น ได้ ด ้ วยตนเองผ่ านทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และแอปพลิ เ คชั ่ น “LandsMaps” ทำให้ ประหยั ด เวลา
ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย (7) คู่มือผังเมือง ฉบับการ์ตูน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่าน
www.dpt.go.th ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป (8) ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย
ถู ก ใจประชาชน ปรับปรุง และพั ฒนาตลาด ยกระดับตลาดนั ดเทศบาล 742 แห่ง ให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัย และ (9) สวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้าสกายปาร์ ค )
ปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า
ถือเป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการของขวัญปีใหม่ในปี 2563 ของกระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งใจส่งมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศไทย จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ให้สมกับภารกิจกระทรวงในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7000
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000
1) หัวข้อเรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ
2) ที่มา/หลักการ
รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวและ
กรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้แก่ผู้มีสิทธิ 600 บาท/เดือน ตามข้อมูลที่กรม
กิจการเด็กและเยาวชน ส่งมายังกรมบัญชีกลาง
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้
เดือน/ปี
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
อังคารที่ 10 มีนาคม 2563
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
พุธที่ 10 มิถุนายน 2563
ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
ผู้มีสิทธิทราบกำหนดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในแต่ละเดือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลาการจ่ายเงินดังกล่าว
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ ให้สามารถดำรงชีพได้ส่วนหนึ่ง โดยผู้มี
สิทธิที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองที่ระบบบูรณา
การฐานข้ อ มู ล สวั ส ดิ ก ารสั ง คม (e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare เลื อ กเมนู
“ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ” ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 0 2255 5850 - 7

-26) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิ 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 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
- เดือน กันยายน 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
โดยวัตถุประสงค์ของเงินช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตร
ไม่เกิน 6 ขวบ ให้สามารถดำรงชีพได้ส่วนหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ
สามารถลงทะเบี ยนเพื่อ ตรวจสอบข้อมู ลได้ ด้ วยตนเองที ่ ระบบบู รณาการฐานข้อ มู ลสวั สดิก ารสั ง คม
(e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare เลื อ กเมนู “ตรวจสอบประวั ต ิ ก ารรั บ
สวัสดิการ” ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เพิ ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ สอบถามที่ ศู น ย์ ปฏิ บั ต ิ ก ารโครงการเงิ นอุ ด หนุ นเพื ่ อ การเลี ้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือโทร. Call center 0 2255 5850 - 7
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม/หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533
1) หัวข้อเรื่อง สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พี่น้องแรงงานไทย ภายใต้แนวคิด “สุขใจถ้วนหน้า
มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน” “5 ให้” สำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
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
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน
ให้ที่ 2 “ให้”เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อให้
ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงบริการ
ของกองทุน สามารถนำไปพั ฒนารายได้ ของตนเองและครอบครั ว วงเงินงบประมาณโครงการ จำนวน
50,000,000 บาท วงเงินกู้สูงสุดสหกรณ์ฯ ละไม่เกิน 10,000,000 บาทอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00
ต่อปี ระยะส่งคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถลดภาระอัตราดอกเบี้ยผู้ใช้แรงงานที่จ่ายให้สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ
5 ต่อปี
ให้ที่ 3 “ให้”อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ 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 และฟรีค่าแรงรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป
ให้ที่ 5 “ให้”สุขภาพแข็ งแรงด้ วยโปรแกรมตรวจสุ ขภาพฟรี 14 รายการ เชิงรุกโดยร่ ว มกั บ
สถานพยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพผู้ประกันตนภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยจะเข้าตรวจสุขภาพ
เชิงรุกในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในเดือนมิถุนายน และนิ คมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการใน
เดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรค ส่งผลให้ เกิด
กระบวนการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม/หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดต่อ 0 2283 3024
1) หัวข้อเรื่อง แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร
กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแล สร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงออกระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนิ นงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
ประชาชนสามารถส่งพฤติการณ์ก ารกระทำความผิ ดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ
ทุกประเภท โดยจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมสร้างวินัย สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกระตุ้นให้ผู้ขับรถมีความตระหนักและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นรูปธรรม ซึ่งอัตราค่าปรับความผิดกำหนดไว้ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท
อาทิ การดัดแปลงมิเตอร์ กระทำลามกอนาจาร ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง เก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมาย
กำหนด ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร สูบ
บุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น โดยอัตราค่าปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ องค์ประกอบของพฤติการณ์ ความ
รุนแรง การกระทำความผิดซ้ำซาก และความผิดนั้นส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
การแจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด ผู้แจ้งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือ
คลิปวิดีโอที่บันทึกการกระทำความผิดไว้ชัดเจน พร้อมระบุวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ
และอื่น ๆ ให้มากที่สุด เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผู้แจ้งต้องระบุชื่อ – นามสกุล
และช่องทางการติดต่อของผู้แจ้ง
สำหรั บ ประชาชนที ่ ไ ด้รั บความเดื อดร้ อ นจากการใช้ บริ การรถสาธารณะสามารถส่ งเบาะแส
พฤติกรรมการกระทำความผิด ครอบคลุมการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ ทุกประเภท
ได้ที่ สายด่วน 1584 หรือ Line : @1584DLT หรือ Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม/หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงายเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว อาจเสียชีวิตได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนประชาชนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว อาจเสียชีวิตได้
กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ย วที่กำลัง วางแผนท่องเที่ย วและ
เดินทางไปรับลมหนาวตามภูเขาและในพื้นที่อากาศหนาวในช่วงนี้ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คลาย
หนาว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและถึงขั้นเสียชีวิตได้
เนื่องจากประชาชนบางกลุ่ม มีความเชื่อและเข้าใจผิด คิด ว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะทำ
ให้ร่างกายอบอุ่น คลายหนาวได้ และช่วยลดความปวดเมื่อยนั้น ในคตวามเป็นจริงนั้นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
จะทำให้ผู้ดื่มมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้น เป็นผลมาจากการที่หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนัง
ขยายตัว จึงมีอาการร้อนวูบวาบ เพราะมีฤทธิ์กดประสาท หากยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเท่าไหร่ความร้อน
ก็จะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้น และจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่า ปกติ เกิดภาวะ
อุณหภูมิกายต่ำ ส่งผลให้ ร่างกายสูญเสียความร้อน สูญเสียน้ำ หลับลึก กลไกการปรับตัวล้มเหลว เลือดใน
ร่างกายหนืดข้น ระบบเผาผลาญล้มเหลว หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย จึงเป็นสาเหตุที่
ทำให้เสียชีวิตได้
จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติตนในช่วงที่มี อากาศหนาว ดังนี้ 1. ควรงดเว้นการดื่มเครื่องดื่ม ที ่ มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด 2. สวมใส่เครื่องกันหนาวทุกครั้งเมื่อสภาพอากาศหนาวเย็น 3. รับประทานเครื่องดื่ม
อุ่นๆ ก่อนนอน 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 5. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ 6. จัดสถานที่
นอนพักผ่อนในที่บังลมและไม่ควรมีลมโกรก เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ท่าน
สามารถสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม/หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ 0 2278 8400 - 19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก
ซื้อได้งดให้ บริก ารถุง พลาสติก เพื่อลดและเลิ ก การใช้ ถุง พลาสติก แบบใช้ ครั ้ง เดีย ว (Single – Use
Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ ซึ่งคาดว่าปริมาณขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว จะลดลงถึง
45,000 ล้านใบต่อปี และยัง ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดลง 225,000 ตันต่อปี ทำให้
หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 340 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งประหยัด
พื้นที่รองรับและกำจัดขยะมูลฝอยในการฝังกลบได้ประมาณ 616 ไร่
จึงขอเชิญ ชวนประชาชนทุ กท่ าน เตรียมถุง ผ้ า หรือตะกร้ าของท่าน ก่อนไปใช้บริก ารใน
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าต่าง ๆ ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านความมั่นคง
1. คนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ที่มีโรค
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ประจำตัวหลีกเลี่ยงการบริโภค (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. แนะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง
กระทรวง
ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค
สาธารณสุข
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน
กระทรวง
แนะเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
สาธารณสุข
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม
กระทรวงมหาดไทย ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด
ลดความเหลื่อมล้ำ
5. มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี!
กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด
14 รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ดังกล่าว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง (กปน.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปานครหลวง (กปน.)
ช่องทางการติดต่อ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง คนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ที่มีโรคประจำตัวหลีกเลี่ยงการบริโภค
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ที่มีโรคประจำตัวหลีกเลี่ยงการบริโภค
ในปี 2563 นี้ ประเทศไทยได้เผชิญกับภัยแล้ง รัฐจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน
ประหยัดน้ำ พร้อมแนะนำให้ปฏิบัติต ามคำแนะของภาครัฐ พร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัวด้วย
โดย การประปานครหลวง (กปน.) จะผลิ ต น้ ำ ประปาสำหรั บ ให้ บริก ารประชาชน ในพื้นที่
ให้บริการตลอดช่วงหน้าแล้ง โดยขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาในช่วงภัยแล้งสำหรับประชาชน
ตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้
• ผู้ที่มีสุขภาพปกติ สามารถบริโภคน้ำประปาได้ โดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ด้วย
รสชาติที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลต่อ ความน่าดื่มของน้ำ ทั้งนี้ ความเค็มในรูปของโซเดียมในน้ำประปา ถือว่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณโซเดียมในอาหารทั่วไปที่บริโภคในชีวิตประจำวัน
• กลุ ่ มเสี ่ ย งที ่ ค วรหลี ก เลี ่ ย งการบริ โภค ได้ แ ก่ ผู ้ ท ี ่ เ ป็ น โรคไต โรคหั วใจ โรคความดั น สู ง
โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก
ในการนี ้ การประปานครหลวง (กปน.) จะจั ด ให้ บริ การน้ ำประปาดื่ มได้เ พื ่ อบรรเทาความ
เดือดร้อนในกรณีดังกล่าว โดยเป็นน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
น้ำเค็ม ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้านท่านทั้ง 18
สาขา เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง แนะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค
ในช่วงฤดูหนาวจะพบปริ มาณค่า ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน เนื่องจาก
มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็น แห้งและลมนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้น าน
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
สิ่งที่ประชาชนต้องให้ความสำคัญ คือการประเมินตนเองว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ อาทิ มีอาชีพ
อยู่กลางแจ้งต้องสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานานหรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ฝุ่น และควรปิดประตูหน้าต่างให้สนิท งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายอย่างหนักกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการ
ออกจากบ้าน แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัย และที่สำคัญห้ามสวมใส่
หน้ากากทุกชนิดขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้น
ส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้น และอาจเป็นอันตรายได้
ทั้งนี้ ควรสังเกตอาการตนเองและคนใกล้ชิด หากสังเกตพบอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจ
ลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ
หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้
พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สายด่วน 1675
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน แนะเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน แนะเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
จากกรณีที่มีรายงานข่า วในประเทศจีน พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่เ มืองอู ่ ฮั่ น
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก
อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวัง
คัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 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
ไม่ปะปนกับผู้ ป่ วยอื่น มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่ในการดูแ ลรัก ษาเฉพาะ ห้องปฏิบั ติ การ
โรคติดต่ออันตราย ระบบการรับผู้ป่วยที่สงสัยจากสนามบินหรือโรงพยาบาลแรกรับ เส้นทางการลำเลียง
ผู้ป่วยที่ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ รวมทั้งระบบการแยกและกำจัดขยะติดเชื้ออันตราย
คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศจีน เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศ
ห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่า ว ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางสามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฏิบัติ ต าม
คำแนะนำ ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ 2.ไม่ใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว 3.รักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ
คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน หลังกลับมาใน 14 วัน หากมีอาการป่วย
เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ไปหาหมอด่วน เสี่ยงป่วยโรคปอดบวมไม่ทราบสาเหตุ มีโอกาสเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนได้ ขอให้ประสานสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422 ในทันที
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ที่ สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1503
1) หัวข้อเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะมีการเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง “ใครต้อง
เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?” โดยในความเป็นจริงนั้น ประเทศไทยมีการเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินมา
โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น ภาษีโรงเรือน 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
กฎหมายภาษี ท ี ่ ด ิ น และสิ ่ ง ปลู ก สร้ า งฉบั บ ใหม่ จึ ง ถู ก ออกแบบมาเพื ่ อ ทดแทนฉบั บ เดิ ม
เพื่อแก้ปัญหาให้เก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยมีการคำนวนอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ที่อ้างอิงจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการซื้อขายที่ดิน
โดยจัดเก็บอย่างเป็น ธรรม และไม่กระทบผู ้มีรายได้น ้ อย ผู้ที่มีบ้านและที่ ดินมู ลค่าน้ อยจะเสี ย ภาษี
น้อยกว่าผู้ที่มีที่ดินมูลค่าสูง และเก็บตามการใช้ประโยชน์ ผู้ที่มีที่ดินสำหรับทำการเกษตร หากมีที่ดินมูลค่า
น้อยก็แทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่หากครอบครองที่ดินมูลค่าสูงก็ต้องเสียภาษีมาก โดยเฉพาะที่ดินที่ทิ้ง
ว่างเปล่าจะต้อ งเสียภาษีม ากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นำที่ดินนั ้นไปใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ เกิดการสร้าง งาน
สร้างรายได้
สุดท้ายนี้ การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้น่ากลัว เพราะหากท่านไม่ได้มีที่ดินมูลค่าสูง
จำนวนมากก็แทบไม่ต้องจ่ายภาษี อีกทั้งภาษีทุกบาท ทุกสตางค์ ที่จ่ายไปจะนำไปเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ และถูกนำกลับไปใช้พัฒนาพื้นที่ สร้างความเจริญให้กับที่ดินท้องที่ของ
ผู้เสียภาษีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2956 2533 และสายด่วน 1506 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี! 14 รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี! 14 รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเชิงรุกในสถานประกอบการอย่ างต่อเนื่องให้แก่ผู้ประกันตน เพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
จากโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ
โดยได้ ร ่ วมมื อ กั บสถานพยาบาล สถานประกอบการทั ่ วประเทศ และนิ คมอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่
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 ในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการตรวจสุข ภาพเชิงรุกใน
สถานประกอบการ พร้อมติดตามการประเมินผล รวมทั้งดำเนินการพัฒนาทบทวนรายการตรวจสุขภาพ
เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามครอบคลุ ม และเหมาะสมยิ ่ ง ขึ ้ น อี ก ด้ วย ทั ้ ง นี ้ ผู ้ ประกั น ตนสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล
สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสั งคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ทุกวันตลอด 24
ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
1. แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการ
เร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบาย
รัฐบาล
2. ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนิน กระทรวงมหาดไทย
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กระทรวงมหาดไทย
3. ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุ
อัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงแรงงาน
4. 7 ข้อ ชวนสงสัย เสี่ยงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
5. “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash
Back) งวดที่ 2
กระทรวงมหาดไทย
6. คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
ฉบับใหม่ ตอนที่ 1
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7. เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
-

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

-

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง
ตามนโยบายรัฐบาล
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง
ตามนโยบายรัฐบาล
จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ เกิ ดขึ ้นในบางพื ้นที่ ของประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคั ญ กั บ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการ
สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร
การอุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิ เ วศ เพื่อเป็นข้อมู ลพิจารณาแก้ไขปั ญหาและบริ หารจั ด การ
ทรั พ ยากรน้ ำ ให้ ม ี ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื ่ อ ให้ ม ี ปริ ม าณน้ ำ ที ่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของทุ ก ภาคส่ ว น
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน ด้วยการ “ขุดดินแลกน้ำ”
โดยใช้วัสดุมูลดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการบริ หาร
จัดการวัสดุมูลดินให้เกิดประโยชน์ และเป็นการขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่
กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการผู ้ ว่ าราชการจัง หวั ด บู รณาการหน่ วยงานที ่เกี่ ย วข้ อ งในพื ้ น ที่
พิจารณาดำเนินการ “ขุดดินแลกน้ำ” ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ศึกษาแนวทางการดำเนินการ
ตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือ
ภั ย แล้ ง ของกรมที ่ด ิน กระทรวงมหาดไทย และแนวทางการบริ หารจั ด การวั สดุ ที่ ได้จ ากการขุดลอก
ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการดำเนินการดังกล่าวด้วย
กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและเกษตรกรผู้ใช้น้ำในทุก พื้นที่ ทั่วประเทศ
และจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมี
น้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภคตลอดฤดู แ ล้ ง นี้ อ ย่ า งแน่ น อน ทั ้ ง นี ้ หากพี ่ น ้ อ งประชาชนได้ ร ั บ ความเดื อ ดร้ อ น
จากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือติดต่อ
สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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 สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่
ในช่วงวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลตรุษ จีน ตามประเพณีปฏิบั ต ิ ข อง
ชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่ นไหว้
เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งกรณี
ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลตรุษจีน
ยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
อาจส่งผลให้เกิดอุบั ติเ หตุการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ สร้างความสูญเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์ สิ น ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก
กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้กองอำนวยการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย จั ง หวั ด
เตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย และการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาลตรุษจีน 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม สำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคี ภัย และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 2) มาตรการด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ประชาชนควรเพิ่ มความระมัด ระวังเป็น กรณีพ ิเ ศษในการจุ ด ธู ปเที ยนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิ น
กระดาษทอง ตลอดจนการจุ ดประทัด และทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 3) มาตรการด้านกฎหมาย โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานออกเฝ้าระวัง ตรวจตราอาคาร
บ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ และสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมถึง
กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสารธารณภัย หรื อแจ้ง เหตุสาธารณภัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน
สาธารณภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2232 1339
1) หัวข้อเรื่อง 7 ข้อ ชวนสงสัย เสี่ยงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 7 ข้อ ชวนสงสัย เสี่ยงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย
มาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศ
เอเชีย และเมื่อมีผู้มาเชิญชวน ชี้แนะช่องทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องมีขั้นตอน
มากมาย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานไทยด่วนตัดสินใจ และละละเลยการตรวจสอบนายจ้าง หรือ
สัญญาจ้างงานให้ละเอียด รอบคอบ เสี่ยงต่อต้องกลายเป็นแรงงานเถื่อนหรือถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบได้
กระทรวงแรงงาน จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังการชักชวนให้ไปทำงานต่างประเทศ
โดยแนะวิธีการสังเกตเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงาน ในกรณีต่อไปนี้
1. การแนะนำผ่านบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือรู้จักเพียงผิวเผิน การประกาศรับสมัคร หรือเชิญชวน
ในสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น
2. ไม่เคยเห็นสัญญาจ้าง หรือหากแม้เคยเห็นแต่ถ้าท่านอ่านไม่ได้หรือไม่เข้าใจ นายจ้างก็สามารถ
เขียนข้อความที่เอาเปรียบได้ และที่สำคัญอย่าเชื่อสัญญาปากเปล่า
3. การเดินทางต้องมี Calling Visa หากไม่มีแสดงว่านายจ้างหลอกลวงว่าท่านสามารถทำงานที่
มาเลเซียได้
4. ประเทศมาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติมีอายุไม่เกิน 45 ปี ดังนั้น หากท่านอายุมากกว่า
นี้ก็เข้าข่ ายถูก หลอกลวง ยกเว้นเป็น การทำงานด้ วยใบอนุ ญาตทำงานประเภท Employment Pass
ซึ่งไม่ได้กำหนดอายุ
5. ต้องตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยก่อน โดยปัจจุบันสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาล 2 แห่ง และ
หลังจากเดินทางมาถึงมาเลเซียแล้วก็ต้องตรวจอีก 1 ครั้ง ก่อนทำ Work Permit
6. ข้อเสนอที่ทำให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายก็คือ “ทดลองทำงานก่อน 1 เดือน หากไม่พอใจก็เดินทาง
กลับได้” แต่หลายครั้งแรงงานมักจะถูกหลอกให้มาทำงานฟรี
7. หากรู้สึกสงสัย ให้เชื่อก่อนว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกหลอก
การทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย แรงงานจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ที่พึงมี
ตามกฎหมายได้เลย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย จะต้องตรวจสอบนายจ้าง
สัญญาจ้าง และต้องมั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และหากประชาชนที่ต้องการไปทำงาน
ต่างประเทศมีข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลได้
ที ่ ส ำนัก งานจั ด หางานจัง หวัด ทุ กจัง หวั ด กองบริ ห ารแรงงานไทยไปต่ างประเทศ กรมการจั ดหางาน
กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6708 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2126 5800
1) หัวข้อเรื่อง “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “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 โดยผู้ใช้สิทธิ์
สามารถตรวจสอบยอดเงินคืนของตนเองได้ที่ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วสามารถโอนเงินคืนกลับเข้า
บัญชีของตนเองผ่าน Internet Banking ได้
อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางขอให้ผู้ใช้สิทธิพิจารณาก่อนการใช้จ่ายว่ า 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
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 1503
1) หัวข้อเรื่อง คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินฉบับใหม่ ตอนที่ 1
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินฉบับใหม่ ตอนที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะมีการเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่อย่างไร
ก็ตามประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมากขึ้ น
ดังนี้
1) การยื่นคำร้องขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมาด้วยตนเองหรือไม่ ?
ตอบ ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทน
หรือส่งไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
2) บุคคลทั่วไปสามารถมีบ้านหรือห้องชุด เพื่ออยู่อาศัยได้กี่หลัง ?
ตอบ บุคคลทั่วไปสามารถมีบ้านหรือห้องชุดได้หลายหลัง แต่เจ้าของบ้านหรือห้องชุดนั้นจะ
ได้รับยกเว้น ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นหากมี
มูลค่าของที่ดินและบ้านรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท
2. เป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นภาษี
หากมีมูลค่าของบ้านไม่เกิน 10 ล้านบาท
3) กรณีบ้านหรือห้องชุดที่ซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเองหรือให้คนในครอบครัวอยู่อ าศัย แต่ยังไม่ได้
เข้าไปอยู่อาศัยหรืออยู่อาศัยไม่ตลอดทั้งปี จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ในอัตราใด ?
ตอบ หากเป็นเจ้าของบ้านหรือห้องชุดต้องเสียภาษีแต่เสียในอัตราอยู่อาศัย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. หากมีชื่อในทะเบียนบ้าน ได้รับยกเว้นภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
2. หากไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้นร้อยละ 0.02
4) กรณีคอนโดมิเนียม (ห้องชุด) ถ้ามีสองห้องติดกันและเปิดหากันได้ แต่ได้รับหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์ในห้องชุด 2 ฉบับจะถือว่าได้รับยกเว้นทั้งสองหลังหรือไม่ ?
ตอบ ห้องชุดพิจารณาแยกตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของห้องชุดแต่ละห้อง เมื่อมีหนังสือได้ 2
หลัง แม้จะเปิ ดทะลุห ากัน ได้ ก็ไม่สามารถรวมพื ้นที ่ เพื ่อ ยกเว้นมู ลค่า ฐานภาษีไ ด้ ดังนั้น หลังที่ สอง
จะเป็นหลังอื่นทันที ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
5) ชาวต่างชาติมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.13) ซื้อห้องชุดไว้ 2 ห้อง ในต่างท้องที่กัน ต้องเสีย
ภาษีหรือไม่ ถ้าเสียจะเสียภาษีอย่างไร ?
ตอบ ต้องเสียภาษีเหมือนคนไทยทั่วไป โดยได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
เพียงห้องเดียว ส่วนอีกห้องจะถือเป็นหลังอื่น หากใช้เพื่ออยู่อาศัยก็ต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัย เริ่มต้น
อัตราร้อยละ 0.02
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุขเปิด ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
ไทยให้ บ ริ การทุก วั น ตั ้ ง แต่ เ วลา 08.30 – 16.30 น. เว้ น วั น หยุ ด นั กขั ตฤกษ์ ที ่ อ าคารพิ พิ ธภัณฑ์
การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
จ.นนทบุรี ซึ่งจะให้บริการรักษาด้วยตำรั บยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา เบื้องต้นมี 4 ตำรับ คือ
ยาศุขไสยาศน์ ทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น และน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ศิริภัทร โดยคลินิกนี้
จะเป็นต้นแบบของคลินิกกัญชาทั่วประเทศในอนาคต สำหรับการให้บริการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 17 มกราคม 2563 รับคนไข้จำนวน 300 คน/วัน
ช่วงที่ 2 หลังจาก 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รับคนไข้จำนวน 200 คน/วัน
หากท่านใดสนใจที่จะรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย
สามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้ากับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้ า น
ผ่านแอปพลิเคชัน “Dr.Ganja in TTM” กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในระบบแอนดรอยด์ สำหรับระบบ
IOS นั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2591 1964 หรือ 0 2590 2606 ในวัน และเวลา
ราชการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงสาธารณสุข
1. มารู้จักและรู้หลักป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019
กระทรวงสาธารณสุข
2. หลักปฏิบัติป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
3. มหาดไทยห่วงใย แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยอย่าง กระทรวงมหาดไทย
ปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย
4. มหาดไทยเน้นย้ำทุกจังหวัด เข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
4. ข้อแนะนำประชาชน เก็บน้ำใช้ในภาวะภัยแล้ง
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
6. กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย
ความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
-

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 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 มารู้จกั และรูห้ ลักป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค
ปอดอักเสบและมีผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ทั่วโลกขณะนี้ เป็น RNA ไวรัสตระกูลเดียวกับซาร์ส 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
เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ต้องรีบไปโรงพยาบาลพร้อมแจ้งประวัติเดิน ท าง
ให้แพทย์ทราบ หากจำเป็นต้องเดินทางให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์
มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วย หรือตาย โดยให้ยึดหลักการป้องกันตนเอง
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรค” และขอความร่วมมือจากทุกท่านตรวจเช็ค
ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ โดยเชื่อถือจากข้อมูลที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
หากท่านมีข้อสงสัยหรือแจ้งข้อมูลการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร 1422
*********

-2-

-3-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
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 หลักปฏิบตั ิป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 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
ขอความร่วมมือจากทุกท่านตรวจเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้ถูกต้อง
ก่อนแชร์หรือส่งต่อให้กับผู้อื่น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และ
สามารถติ ด ตามข่ า วสารได้ จ าก Line@/Facebook: รู ้ ก ั น ทั น โรค และ Facebook: กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2222 1871
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยห่วงใย แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยห่วงใย แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย
ในขณะนี้ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
2019 รวมถึงในประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอแนะนำวิธกี ารสวม
หน้ากากอนามัยป้องกันโรคอย่างปลอดภัย ดังนี้
- ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่หน้ากาก
- สวมหน้ากากให้ค ลุมทั้งจมูกและปาก โดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกและรอยจีบพับ
คว่ำลง นำด้านที่มีสีเข้มหรือมีลักษณะมันวาวหันออกด้านนอก
- หน้ากากที่ทำด้วยกระดาษควรเปลี่ยนวันละครั้งและทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด สำหรับหน้ากากที่
ทำด้วยผ้าสามารถนำมาซักตากแดดให้แห้งแล้วนำมาใช้ซ้ำอีกได้
- หน้ากากที่ชำรุดหรือเปรอะเปื้อนควรเปลี่ยนชิ้นใหม่
- นอกจากใช้ห น้ากากอนามัย แล้ว พี่น้องประชาชนควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ อย่าง
สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก และหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ เช่น ราวบันได
ปุ่มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู เป็นต้น
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค
โทร. 1422
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเน้นย้ำทุกจังหวัด เข้มงวด บังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยเน้นย้ำทุกจังหวัด เข้มงวด บังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
ตามที่ ร ั ฐ บาลกำหนดให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หามลภาวะด้ า นฝุ ่ น ละอองเป็ น "วาระแห่ ง ชาติ "
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. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยมุ่งเน้นมาตรการลดการเกิด
มลพิษที่แหล่งกำเนิดต้นทาง อาทิ การตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐาน การเร่งระบายและลดความคับคั่ง
ของการจราจรในถนนที่มคี ่าฝุ่นละอองสูง การควบคุมการเผาอย่างเข้มงวดและให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับ
ผู้ลักลอบเผาอย่างจริงจัง การพ่นละอองน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การกวาดล้างพื้นผิวถนน
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ และ ขอความ
ร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างลดการสร้างฝุ่นละอองหรือจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละอองกระจาย รวมถึงการ
แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่
ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละออง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการไปตามสถานการณ์ เพื่อให้
สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองและกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
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 หากเกิดภัยแล้งอาจจะต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำ ดังกล่าวเพื่อผลิตน้ำประปา ส่วนการนำ
น้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำผิวดินแหล่งอื่นๆ 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
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
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
บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ๆ แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละ
ประเภท
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ อ อกหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ใ นการจ่ า ยเงิ น เบี ้ ย ยั ง ชี พ ผู ้ ส ู ง อา ยุ แ ละเงิ น เบี้ ย
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 เพื่อรองรับการจ่ายเงินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
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. ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เบี้ยยังชีพดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นของผู้มีสิทธิ ส่งผลให้ผู้มีสิทธิมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศอีกด้วย

-26) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผูม้ ีสิทธิทั่วประเทศ
กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เพื่อให้สามารถเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดทำฐานข้อมูล และได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บุคคลจากกรมการปกครอง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางจะเริ่มจ่า ยตรงเบี้ยยังชี พ
ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ โดยจะจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่
10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายให้ในวันทำการก่อนหน้า ซึ่งได้เริ่มจ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
เป็นเดือนแรก
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจำนวน 8.51 ล้านคน จำนวนเงิน 5,602 ล้านบาท
และผู้พิการจำนวน 1.84 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 1,475 ล้านบาท โดยเงินที่ผู้มีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายัง
ไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
1. มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัส
โคโรนาอย่างเข้มข้น
กระทรวงคมนาคม
2. กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเชื้อ
ไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
3. สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ
7 ขั้นตอน
4. เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ละออง
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงพาณิชย์
5. รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม
กระทรวงการคลัง
6. ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน
ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 08 9995 1591
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น
2) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา
กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน
พบผู้ป่วยในหลายเมืองของประเทศจีนรวมถึงต่างประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการคัดกรอง
เฝ้าระวัง และควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม
2563
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด ดำเนินการ
เร่งด่วนใน 3 ด้าน ดังนี้
1) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการ
เดินทางระหว่างประเทศ โดยใช้กลไกของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการกำหนดภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
2) ดำเนิ น การตามมาตรการและแนวทางการป้ อ งกั นการระบาดของเชื้ อ ไวรัส โคโรนาที ่ก ระทรวง
สาธารณสุ ข กำหนด พร้ อ มทั ้ ง จั ด ทำแผนเผชิ ญ เหตุ ร องรั บ กรณี เ กิด การระบาดของเชื ้ อ ไวรั ส ที ่ ส อดคล้ องกับ
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้ นที่เสี่ยง และการกักโรค
ด้านการประสานเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และ
ด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน
3) ขอให้จังหวัดเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของ
ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชน
จิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง
รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
4) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนชนรับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
อย่างถูกวิธี

-25) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น
มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดำเนินการเร่งด่วนใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ติดตามสถานการณ์ในพื ้ น ที่
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ
2) ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน
เตรียมพร้อมบุ คลากรทางการแพทย์แ ละสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์แ ละวัสดุอ ุ ปกรณ์ ป้ องกั น โรค
และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน 3) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ย วกับ
สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทำให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ทั ้ ง นี ้ ขอให้ ประชาชนติ ด ตามข้ อ มู ลข่ า วสารอย่ า งใกล้ ช ิ ด จากหน่ วยงานภาครั ฐ และ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง
รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่
ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม/หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3024
1) หัวข้อเรื่อง กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
จากสถานการณ์ การระบาดของโรคปอดอั กเสบจากเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ ์ใหม่ 2019
กรมการขนส่ ง ทางบก (ขบ.) ได้ ข อความร่ ว มมื อ ผู ้ ป ระกอบการรถโดยสารสาธารณะทุ ก ประเภท
ให้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถโดยสารทุกคัน และจุดบริการผู้โดยสารทุกแห่ง เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค
สำหรับผู้ขับรถและผู้ให้บริการในภาคขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด
เช่น ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ให้บริการรถทัวร์เช่าเหมา จะมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดิน
หายใจได้ง่าย จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ใช้สวมหน้ากากอนามัยหรือให้มี
เจลล้างมือ ไว้ในรถ และขอให้ช่วยสั งเกตอาการของผู ้โดยสารที ่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน หากพบว่านักท่องเที่ยวมีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น
ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแจ้ง สายด่วนศูนย์คุ้มครอง
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
และไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสหรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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 ท่านก็สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” เบื้องต้นได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ในช่วงนี้ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เพื่อป้องกันตนเอง
อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และสามารถติดตาม
ข่าวสารได้จาก Line@/Facebook: รู้กันทันโรค และ Facebook: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2579 0121 – 27
1) หัวข้อเรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา
เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่ วงเดื อ น
มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เ กิดขึ้นจากการเผานั้น
จะทำลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทำลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทำให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน
และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ยังผิดกฎหมายอีกด้วย
สำหรับข้อแนะนำและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร
สามารถทำได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บำรุงดิน นำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำมาใช้
เป็นพลังงานทดแทน นำมาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม/หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2507 5530 , สายด่วน 1569
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม
เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ และเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้มีผู้ค้าบางรายกักตุนสินค้าประเภทหน้ากากอนามัย และมีการฉกฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้า
รัฐบาลจึงออกประกาศควบคุมราคาสินค้า อาทิ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ Polypropylene
(Spunbond) เพื ่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต หน้ า กากอนามั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี แ อลกอฮอล์ เ ป็ น ส่ ว นประกอบ
เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ รวมถึงเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก บังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับ 10,000 บาท
หรือในกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี
ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเห็น ผู้ ค้าฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยและผลิต ภั ณ ฑ์
แอลกอฮอล์ล้างมือเกินราคา หรือถูกเอาเปรียบจากร้านค้าที่จำหน่าย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 5 / 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 2202 1980-5
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
2) ที่มา/หลักการ
ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวเนื่องจาก
ชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้ า ของ
ธนาคารที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธอส. ในฐานะ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึง ได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน
สำหรับ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ” ธนาคารได้
เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงิน งวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับลูกค้า
ปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้
สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารก่อนวันเริ่ ม
มาตรการนี้
2. ต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงาน
โรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน อาชีพอื่นๆ ที่แสดงหลักฐาน
ให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอั ตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งและทำนิติกรรมระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่
ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call
Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญ หาและ
บรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี
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4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง
หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด
ผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ
ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับ
ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
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
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. “4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการพัฒนา
2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม
สังคมและความมั่นคง
ประเพณี
ของมนุษย์

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
3. รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละออง
และความปลอดภัย
4. B10 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5” กระทรวงพลังงาน
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
5. ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่
เริ่มมีนาคมนี้เป็นต้นไป

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 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/พื้นที่เสี่ยง
5. หากมีไข้ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบปรึกษาแพทย์
หากท่านหรือบุคคลรอบข้างท่านใดที่มีลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับ
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 หมายถึงสังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 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 และการสนับ สนุน ในด้านต่าง ๆ โดย มาตรา 11 (12) ระบุว ่าการสงเคราะห์ ในการจัดการศพ
ตามประเพณี
๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน /การแก้ไขปัญหา
การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ให้ส ำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า
38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ ผู้สูงอายุ
ยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา ให้น ายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่ว นตำบล หรือกำนัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออก
หนังสือรับรอง
โดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร หากผ่าน
คุณสมบัติ จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการงานศพได้ตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียโอกาสในการเข้ารับบริการ

-24) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีสิทธิตามเกณฑ์ฯ
จำนวน ๑๒,๗๐๕ ราย เป็ น เงิ น ๒๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท ปี ง บประมาณ 25๖๑ จำนวน ๙,๓๘๓ ราย เป็ น เงิน
๑๘,๗๖๖,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10,402 ราย
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและมีฐานะยากจน ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่ไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือ
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพื่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การสนับสนุน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามกฎหมาย
โดยผู้จัด การงานศพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
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
มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน
ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ หากผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการงานศพตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
ไม่เสียโอกาสในการเข้ารับบริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือ
ในการจัด การศพผู ้ สู งอายุต ามประเพณี เพื ่ อ บรรเทาและแบ่ งเบาภาระค่ าใช้ จ ่า ยของครั วเรื อนยากจน
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัด หรือ
โทรศัพท์ 0 2642 4336 กรมกิจการผู้สูงอายุ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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 ป้องกันฝุน่ ละอองและความปลอดภัย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว โดยรูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันได้
เปลี ่ ย นแปลงไป และยั ง มี ร ายละเอี ย ดที ่ จ ะต้ อ งกำหนดเพิ ่ ม เติ ม เกี ่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ฝุ ่ น ละออง
ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้น จั่นหอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน จึง แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่น
หอสู ง (ทาวเวอร์ เครน) และเดอร์ ริ กเครน (การใช้ งานเพื ่ อรื ้อ ถอนทาวเวอร์เ ค รนลงจากตัวอาคาร)
เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดังนี้
1. ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะแนวอาคารติดกับ
ที่ดินอื่นตามที่กำหนดหรืออาคารที่อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน ผู้ดำเนินการต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่น
ละออง เช่น ล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ปิดหรือคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง
การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิดให้มิดชิด การผสมคอนกรีตหรือการไสไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม
และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
2. ระหว่างการก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ
นั่งร้านและค้ำยัน ที่ใช้รับน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นประจำสำหรับการก่อสร้างอาคาร
ที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้าง
อาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน
3. กำหนดให้นั่งร้านและค้ำยัน ที่สร้างด้วยโลหะ ฐานรองรับต้องรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า
2 เท่า ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้
ต้องไม่น้อยกว่า 4 เท่า
4. ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจัน่
โดยเฉพาะปั้นจั่นหอสูงที่ใช้สอยเป็นประจำ และนำหลักการณ์ดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคาร
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง โทรศัพท์ 0 2299 4351 และที่หมายเลข 0 2299 4360 - 64
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5”
B10 เป็ น น้ ำ มั น ดี เซลที ่ ม ีส ั ด ส่ วนผสมไบโอดี เซลที ่ ผ ลิ ต จากปาล์ มน้ ำมั นในอัต รา 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 และยังช่วยชาติประหยัดนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ถึงประมาณวันละ
1.8 ล้ า นลิ ต รเลยที เ ดี ย วจะเห็ น ได้ ว ่ า หากผู ้ ใ ช้ ร ถเครื ่ อ งยนต์ ด ี เ ซลหั น ม าใช้ B10 กั น มากขึ้ น
เกิดประโยชน์หลายต่อ เรียกได้ว่า คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ และยังช่วยลดฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านตรวจสอบรถยนต์รุ่นที่สามารถใช้ B10 โดยสามารถโทรสอบถามที่
ศูนย์บริการรถยนต์ได้ ส่วนรถเก่าและรถยุโรปสามารถใช้ B7 เป็นน้ำมันดีเซลทางเลือก รวมถึงมี B20
เป็นดีเซลทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกด้วย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (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 โดยเน้นการเพิ่ม
พันธมิตรรายใหม่และขยายช่องทางการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่
จึงได้พิจารณาสัญญาให้บริการจ่ายเงินรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการ
ให้บริการนี้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถูกรางวัล ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการขอขึ้นรางวัลสลากฯ
ตลอดจนเป็นโอกาสในการเชิญชวนลูกค้าให้มาเลือกใช้บริการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. ได้มากยิ่งขึ้น
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 อีกทั้งสามารถฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่น 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. ได้ง่ายยิ่งขึ้น

-26) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึน้ รางวัลลอตเตอรี่ เริม่ มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ลงนามเป็นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยเสียค่าธรรมเนียม
เพียงร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมาย
กำหนด ในอัต ราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทำให้ ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับ
ความสะดวกในการขึ้นรางวัลและลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัล ที่สำคัญยังช่วยบรรเทา
ปัญหาการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมมาขึ้นรางวัลด้วย เนื่องจากสาขาของ ธ.ก.ส. มีการตรวจสอบสลาก
ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริก าร
จ่ายเงินรางวัลโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว อีกทั้งสามารถ
ฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ ธ.ก.ส. สาขาได้ทันที โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในงวดการออกรางวัล
งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ทั้ง 1,272 สาขาทั่วประเทศ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
มาตรการด้านความมั่นคง
1. ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2. การประปาวางแผนรับมือภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ
3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ สั่งเพิ่มมาตราการ
แก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5
4.

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

กระทรวงมหาดไทย

-

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย

-

ข่าวปลอม อย่าแชร์! มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมือง
เชียงใหม่
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
5. มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพื่อให้ กระทรวงมหาดไทย
ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้

-

-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. ระดมสรรพกำลังบูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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 และจัดรถบรรทุก
น้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บา้ นและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด สำหรับเกษตรกรขอความร่วมมือในการปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้
ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที่ 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 มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ประเทศไทยขณะนี้กำลังเผชิญกับภัยแล้ง ในหลายพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้วางมาตรการ
สู้ภัยแล้ง ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ ดังนี้ 1. ด้านแหล่งน้ำดิบ มุ่งเน้นให้การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา
มีปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพเพียงพอ ตลอดฤดูแล้ง รวมทั้งมีการสำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบเพื่อทำแผน
จัดการแหล่งน้ำ 2. ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ รักษาปริมาณน้ำดิบที่คงอยู่ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตลอด
ฤดูแ ล้งและจัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ 3. ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชน เตรียมพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รบั ความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งในและนอกเขตบริการ โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของการ
ประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม ได้ที่ www.pwa.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน PWA call
center 1662
สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ การประปานครหลวง
มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำด้วยอีกทางหนึง่ โดยได้มีการวางแผนรับมือ
ภัยแล้ง 3 ระยะ ดังนี้ 1. ระยะสั้น แก้ไขปัญหาโดยเปิดจุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้ให้บริการประชาชนฟรีทุกวัน
ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. และให้บริการรถน้ำดืม่ เคลื่อนที่ใน
ชุมชนต่าง ๆ ฟรี 2. ระยะกลาง จะมีการดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 – 10 เพื่อ
ขยายและเพิ่มกำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ปรับปรุงคลองประปาฝั่ง
ตะวันตก และก่อสร้างขยายถังเก็บน้ำใสที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน และ 3. ระยะยาว วางโครงการผันน้ำดิบ
จากคลองประปาฝั่งตะวันตกเข้าสู่คลองประปาฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการของการ
ประปานครหลวงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center 1125
*********

-2-

-3-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2278 8400 - 19
1) หัวข้อเรื่อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ สั่งเพิ่มมาตราการแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ สั่งเพิ่มมาตราการแก้ปญ
ั หา ฝุ่น PM 2.5
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ได้ สั่งเพิ่มมาตรการและแนวทางการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น 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
มลพิษทางอากาศที่ได้ลงทะเบียนไว้กั บศูนย์หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของทางราชการ และกำหนด
ค่าปรับรวมทั้งบทลงโทษรถยนต์ที ่มี การถอด Catalytic Converter หรือ Diesel Particulate Filter (DPF)
ออกจากยานพาหนะ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที่ 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! มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทัว่ เมืองเชียงใหม่
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
ดั ง นั้ น จึ งขอให้ ประชาชนอย่ าหลงเชื่ อ และขอความร่ วมมื อไม่ ส่ ง หรื อ แชร์ข ้อมูลดังกล่าวต่อ
ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนา
อิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 0 2282 1461
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2791 7142
1) หัวข้อเรื่อง มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มท. ปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาให้สัญชาติ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้
ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากรณีการขอสัญชาติของผู้สูงอายุไร้สัญชาติอยู่ระหว่างดำเนินการ
ปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยกรณีผู้สูงอายุนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของคนต่างด้าวในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็น เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการแก้ไขอุปสรรคในการขอแปลง
สัญชาติเป็นไทยของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ุ รวมถึงกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รัฐมี
นโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิโดยได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎร์และมีเลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก พร้อมทั้งได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้สามารถขอแปลงสัญชาติเป็น
ไทยได้เช่นเดียวกับคนต่างด้าวอื่นทั่วไป โดยปรับปรุงแนวทางประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้แปลงสัญชาติ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติเรื่องการมีความประพฤติดี คุณสมบัติเรื่องการ
มีอาชีพเป็นหลักฐาน คุณสมบัติเรื่องการมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และคุณสมบัติเรื่องการมีความรู้ภาษาไทย
กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
สัญชาติของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์รวมถึงกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้เร่ง
ดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่พงึ
มีพึงได้ตามกฎหมายและนโยบายรัฐ และห้ามไม่ให้มีการแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน
ใดๆ จากการดำเนินการโดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรแล้วยังทำให้
เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและจริยธรรมที่ดีของเจ้าหน้าที่อีกด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
1. มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ
ปราบปรามผู้จำหน่าย
กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมอนามัย คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด
ด่านแรกสกัดเชื้อโรค
กระทรวงสาธารณสุข
3. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติด
เชื้อไวรัส โควิด-19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
4. หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง
มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
5. ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะ
วิกฤติโรคระบาด

เอกสารประกอบ
-

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
-

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ 0 2222 1871
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ ปราบปรามผู้จำหน่าย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด 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 โดยผู้ว่า ราชการจังหวัดต้องให้ความสำคัญทั้ง
กับฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดประชาชน
สนับสนุนการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนดำเนินการในรูปแบบประชาสังคม (Civil Society) โดย
ใช้การข่าวร่วมกับการปราบปราม พื้นที่ชายแดนนายอำเภอต้องใช้กลไกประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดน (Border Liaison Office: BLO) เสริม สร้างความร่วมมื อ เพื่ อ สกัด กั้ นและปราบปรามยาเสพติ ด
ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ไปจนถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน
ในส่ วนของผู้ เสพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด (อุ ปสงค์ / Demand Side) ป้ องกั น ไม่ ให้ เกิ ดผู้ เสพรายใหม่
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงสูง (15 – 24 ปี) โดยใช้พลังครอบครัว กล่อมเกลาให้เป็นคนดี หรือ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบำบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจ ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกรม
การปกครอง ที่ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ การลดผู้เสพซ้ำ เน้นการคืนคนดีสู่สังคม โดยติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาในทุกระบบ โดยเฉพาะให้ความสำคัญชุมชนบำบัด เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกผ่านความร่วมมือและเปิดโอกาสจากคนในชุมชนด้วยกัน ตลอดจนการ
ส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีเพื่อสร้างรายได้ ไป
จนถึงเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ “ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่” ทั้งท้องที่และท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จริงจัง หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที่ 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 คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด ด่านแรกสกัดเชือ้ โรค
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
เมื่อล้างสะอาดแล้วเก็บคว่ำให้แห้ง และต้องเก็บให้เป็นระเบียบ วางซ้อนนอนเรียงเป็นทางเดียวในภาชนะโปร่ง
สะอาดหรือวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดที่มิดชิด โดยให้เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร
กรมอนามัย ไม่แนะนำให้นำช้อนส้อมมาจุ่มหม้อหุงข้าวเพื่อฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากหม้อหุงข้าว
ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้ และหากเป็นหม้อหุงข้าวประเภทที่เคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟลอน
เซรามิค อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารโลหะจำพวกตะกั่วและโครเมียม ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสุขภาพ 0 2590 2000
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข “กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ” หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก
ปาก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ผู้ป่วย
และผู้ที่มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
สำหรั บ ประชาชนที่ มี ป ระวั ติ เดิ น ทางไปในพื้ น ที่ เ สี่ ย งหรื อ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารรายงานพบผู้ ป่ วย
หลังเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก
ไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมี โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม
และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
หากผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคประจำตั ว ให้ ห ลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางไปต่ า งประเทศที่ มี ก ารระบาดและ
หากจำเป็ น ต้อ งเดิ น ทางไปยังประเทศที่ มีก ารระบาด ขอให้ ห ลีก เลี่ยงการคลุกคลีกั บผู้ ป่ วย หลีก เลี่ยงไป
ท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
ทั้ งนี้ ประชาชนทั่ ว ไปขอให้ ดู แ ลสุ ข ภาพ โดยเฉพาะในช่ ว งที่ อ ากาศแปรปรวน ใช้ ม าตรการ
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และสวมหน้ากากป้องกันโรค เวลาไอ จาม หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ
โรคระบบทางเดินหายใจ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรม
ควบคุมโรค โทร. 1422
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง
ในช่วงนี้บางพื้นที่ของประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นละออง และสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสต่าง ๆ ที่อาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรค อาทิ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด กรมควบคุมโรคจึงขอ
แนะนำวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยถูกวิธสี ามารถป้องกันเชื้อโรค
ที่มากับอากาศได้ถึง 80%
ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย
1. ล้างมือให้สะอาด ก่อน – หลังสวม และถอดหน้ากากทุกครั้ง
2. จับสายคล้องหูทั้งสองข้าง
3. สวมคลุมจมูกและปาก ให้นำด้านที่มีลวดไว้บริเวณสันจมูก โดยหันหน้าด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก
4. ดันลวดให้แนบกับสันจมูกและใบหน้า
5. ดึงขอบล่างให้คลุมใต้คาง
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค
โทร. 1422
*******

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2232 1341
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด – 19” และทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ
รุนแรง ปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของ
คนที่ป่วย
สำนักงานประกันสังคม ได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ
เตรียมความพร้อมในการรักษาและวิธปี ้องกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำ
เรื่องสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนี้
กรณีเจ็บ ป่ว ย : ผู้ป ระกัน ตนสามารถเข้า รับ การรัก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิท ธิ การ
รักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน :
- ผู้ ป ระกั น ตนสามารถเข้ ารับ การรัก ษาในโรงพยาบาลที่ ใกล้ที่ สุ ด โดยสำนั ก งานประกั น สั งคม
จะรับผิดชอบภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด
- ผู้ ป ระกั น ตนที่ ส ำรองจ่ ายค่ ารั ก ษาไปก่ อ นสามารถเบิ ก คื น ได้ โดยนำหลั ก ฐานมายื่ น คำขอรั บ
ประโยชน์ทดแทน
- กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย และต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานหลายวันทำให้
สูญเสียรายได้ สามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม
ทั้งนี้ขอให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่
ใกล้ชิดผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่แออัดและมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด และ
หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนือ่ ยหอบ ให้สวมหน้ากาก
อนามั ย และรีบ ไปพบแพทย์ โดยเร็ว โดยสามารถใช้บั ต รประจำตั วประชาชนใบเดี ยว ขอรับการรักษา
พยาบาลได้ต ามสิทธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสายด่ว น
1506
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
มาตรการด้านความมั่นคง
1. มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข
50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ
2. รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19
3. รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหา
น้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
4. ปภ.ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
5. หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

กระทรวงมหาดไทย

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

-

กระทรวงมหาดไทย

-

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563
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
ไม่เพียงพอสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เนื่องจากกำลังการผลิตหน้ากาก
อนามัยในประเทศไม่สามารถผลิตสำหรับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างเพียงพอ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ จัดทำหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นวิทยากรครู ก. โดยใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน 225
ล้านบาท ที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน
50 ล้านชิ้นโดยให้วิทยากรครู ก. เป็นผู้สอน ประชาชนทุกครัวเรือนเพื่อผลิตไว้ใช้เอง ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าว
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัย
ไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคและลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ จามได้
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที่ 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 แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
รัฐบาลได้มีมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับแก้ไขปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ที่สำคัญดังนี้
- ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และระงับ
หรือเลื่อนการเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงประเทศเฝ้าระวัง ในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เดินทางกลับหรือมีเส้นทางแวะผ่าน (Transit/Transfer) ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีเหตุ
อัน ควรสงสัยว่าติด เชื้อไวรัส COVID-19 และจำเป็นต้องสังเกตอาการ ให้สามารถปฏิบัติงานภายในที่พัก
14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา
- ให้ ติดตามและดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ
ประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดเตรียมสถานที่สำหรับสังเกตอาการในกรณีที่พบผู้เดินทางที่เข้าข่าย
ต้องสงสัย
- ดำเนิ นการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า และสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดหาสินค้าที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเจลฆ่าเชื้อ
ให้เพียงพอกับความต้องการ และดำเนินการป้องกันการกักตุนและควบคุมราคาสินค้าตามกฎหมาย
- จั ด ให้ มี ศู น ย์ ข้ อ มู ล มาตรการแก้ ไขปั ญ หาจากเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ขึ้ น ณ ทำเนี ย บรั ฐ บาล
เพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนราชการ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ
สาธารณชน
- ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การแข่งขันกีฬา การจัด
คอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้น แต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการตามปกติ
ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่
ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ รัฐบาลจะได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปญ
ั หาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
รัฐบาลได้ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
เป็นหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การ
พัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ำอย่างสมดุล รัฐบาลมีแผนงานโครงการที่สำคัญที่มีศักยภาพ
ในการแก้ ไขปั ญ หาในพื้ น ที่ ภั ย แล้ งและน้ ำท่ วมซ้ำซาก จำนวน 456 โครงการ มี โครงการขนาดใหญ่ ได้
ขับ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารดำเนิน การแล้ ว เช่น อ่างเก็บ น้ ำลำน้ ำชี อั นเนื่ องมาจากพระราชดำริ จั งหวัด ชั ยภู มิ
โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง –
แม่งัด–แม่กวง โครงการบางระกำโมเดล จังหวัดพิษ ณุโลก และโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน
ในอนาคต จำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 โครงการ
การดำเนินการช่วยเหลือของรัฐที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำโดยมี
ผลงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการระหว่างปี 2561 – 2562 ได้พื้นที่รับประโยชน์ 2.56 ล้านไร่ ครัวเรือน
รับประโยชน์กว่า 2,500,000 ครัวเรือน ปริมาณน้ำ 475 ล้านลูกบาศก์เมตร และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 12,000 ไร่
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ภัยแล้งยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเงินงบประมาณปกติดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ให้ดำเนิน
โครงการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ ำในฤดูฝน พ.ศ.
2562 จำนวน 144 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บ กักได้อีก 28.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับ
ประโยชน์กว่า 85,000 ครัวเรือน และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เพิ่มเติมอีกจำนวน
2,041 โครงการ
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ 1) ความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนด้วยการแจกจ่ายน้ำด้วยรถน้ำ ขนน้ำเติมถังกลาง ซ่อมแซมระบบประปา เป่าล้างบ่อบาดาล
การจั ด หาภาชนะรองรับ เพื่ อเก็ บ กัก น้ ำ และการขุ ด ลอกแหล่งน้ ำ 2) ความช่วยเหลื อด้ านการเกษตร ได้
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการสูบน้ำ ขุดบ่อบาดาลและขุดลอกแหล่งน้ำ เป็นต้น
พร้อมทั้งยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการแหล่งเก็บน้ำในระดับท้องถิ่นในปี 2563
ได้แก่ การขุดลอกหรือซ่อมแซมแหล่ งน้ำเดิม ขุดสระน้ำหรือแหล่งเก็บน้ำเพิ่มและฝายชะลอน้ำ อีก 7,172
โครงการ โดยเมื่อดำเนินการเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร
จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันระดมความคิดในการหามาตรฐานแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่
เกิดขึ้น จะทำให้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งผ่านพ้นไปได้จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที่ 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) ที่มา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา
จากการติ ด ตามข้ อ มู ล ปั จ จั ย เสี่ ย งการเกิ ด ไฟป่ ากั บ GISDA ในพื้ น ที่ 9 จังหวั ด ภาคเหนื อ (เชี ย งใหม่
เชียงราย แพร่ พะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน และแม่ฮ่องสอน) พบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
แห่งชาติ และพื้นที่การเกษตร อีกทั้งสภาพอากาศยกตัวได้ไม่ดีและมีลมอ่อน จึงมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน
ในพื้นที่
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ภายใต้ “4 มาตรการเชิ งพื้นที่ 5 มาตรการ
บริหารจัดการ” เน้นมาตรการคุมเข้มการเผาในพื้นที่ และการประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด พร้อมใช้กลไกระดับพื้นที่
ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกรถึงผลกระทบจาก
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการ ห้วงเวลาห้ามเผา และกฎหมายห้ามเผา ซึ่งมี
บทลงโทษทั้งจำและปรับ
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา
พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดมีแนวโน้มการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ/จะได้รับ
ประชาชนชนรับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเด็ดขาด
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
จากการติดตามข้อมูลปัจจัยเสี่ยงการเกิดไฟป่ากับ GISDA ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า มีจุด
ความร้อนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการ
ดำเนินชีวิตของประชาชน
รัฐบาลจึงได้สั่งการให้ กองบัญ ชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 อย่างเต็มกำลัง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
ในพื้น ที่ ภายใต้ “4 มาตรการเชิงพื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” เน้นมาตรการคุมเข้มการเผาในพื้นที่
พร้อมใช้กลไกระดับพื้นที่ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
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และเกษตรกรถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ ห้วงเวลา
ห้ามเผา และกฎหมายห้ามเผา ซึ่งมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ โดยมีการออกประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาดใน
พื้นที่เขตจังหวัด 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
แก้ ไขปั ญ หาหมอกควั น ในพื้ น ที่ อ ย่ างเข้ ม ข้ น และรอบด้ า น โดยระดมกำลั ง เจ้ าหน้ าที่ แ ละเครื่ อ งจั ก รกล
ด้านสาธารณภัย สนับสนุนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณมลพิษในอากาศ รวมถึง
สั่งการเจ้าหน้ าที่ ชุด ปฏิ บัติการออกทำงานร่วมกับชุด เสือไฟของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกับกองทัพบกจัดส่งอากาศยานดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาสูงที่ยากต่อ
การเข้าถึง ซึ่งจะประจำการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อควบคุมวิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุ ด ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการเผาหรือพบเหตุ
สาธารณภัยต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563
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
ประชาชนที่ปกติไม่มอี าการป่วย สามารถใช้หน้ากากที่ทำจากผ้าทดแทนการใช้หน้ากากอนามัย ซึ่งหน้ากากผ้า
สามารถเย็บใช้เองได้ ซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง และยังช่วยประหยัดเงินด้วย
ในกรณี ที่ท่านไม่ได้อยู่ในพื้น ที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด ท่านอาจไม่จำเป็นต้องใช้ห น้ากาก
แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด ท่านสามารถใช้หน้ากากผ้าเพื่อลดการปนเปื้ อนละอองฝอย
จากการไอ จามได้
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย
0 2590 4000
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
มาตรการด้านความมั่นคง
1. รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2. ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ
3. แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า – ออกในพื้นที่ที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
4. ตอบตรง 9 ข้อสงสัย โควิด-19 (COVID-19)

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

กระทรวงการคลัง

-

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

ข้อความเสียง 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
5. ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน
6. ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรค กระทรวงแรงงาน
โควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที่ 19 มีนาคม 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) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท (2) มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลู กหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (3) มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) และ (4) มาตรการสิน เชื่อเพื่ อ
ส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาท
2) มาตรการภาษี ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
(2) มาตรการภาษีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) (3) มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 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
ราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ (4) มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (5) มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน และ (6) มาตรการให้ ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด วงเงิน 20,000 ล้านบาท
กระทรวงการคลังมั่นใจ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้ง
ทางตรงทางอ้ อ ม ระยะที่ 1 จะช่ ว ยบรรเทาและป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ภาคการผลิ ต และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2265 1000

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที่ 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) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชือ้
กระทรวงสาธารณสุขขอเตือนประชาชนทั่วไป ว่ามือของท่านอาจเป็นพาหะนำโรค แพร่เชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) เวลาที่ ท่ า นไอ จามใส่ มื อ เชื้ อ โรคจะติ ด มื อ และเมื่ อ ไปสั ม ผั ส สิ่ งใด เช่ น ปุ่ ม ลิ ฟ ท์
ราวบันได เชื้อโรคอาจเกาะสิ่งนั้น เมื่อผู้อื่นไปสัมผัสต่อก็จะติ ดเชื้อโรคได้ ควรใช้ทิชชูปิดปาก เวลาไอ จาม
เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย และควรนำทิชชูนั้นไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด หากไม่มีทิชชูให้ใช้
ข้อศอกแทน โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม ใช้มุมข้อศอกและต้นแขนด้านในปิดปาก
และจมูก หลังจากไอ จามแล้วต้องรีบล้างมือ โดยใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งลดการแพร่เชื้อ โดยท่านสามารถตรวจสอบอาการของท่าน
เบื้องต้นได้ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเพิ่งกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ภายใน 14 วัน
หลังจากไปพื้น ที่ระบาดที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ควรรีบไปพบแพทย์ และถ้าสงสัยว่าติ ดเชื้อ
ให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้ง
ข้อมูล เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่พัก
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่ วนกรมควบคุมโรค
โทร. 1422 หรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียล “รู้กันทันโรค”
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร : 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ทมี่ กี ารระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เพื่อเป็นการป้องกันและความปลอดภัยของตนเองและบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด ควรปฏิบัติตนดังนี้
ก่ อ นการเดิ น ทาง ขอให้ ห าข้ อ มู ล สถานการณ์ ก ารระบาดของประเทศปลายทาง โดยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรคหรือองค์การอนามัยโลก หากไม่จำเป็นขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยง
หรือเลื่ อนการเดิ น ทางไปยั งประเทศที่ มี ก ารระบาดต่ อเนื่ อ งตามที่ อ งค์ ก ารอนามัย โลกประกาศ แต่ห าก
จำเป็นต้องไปขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันตนเอง เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย
และศึกษาคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ระหว่างการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนรวมกันอยู่
จำนวนมากหรือ ที่ ส าธารณะ ขอให้ ห มั่ น ล้ างมื อ อย่ าขยี้ ต า แคะจมู ก ควรสวมหน้ ากากอนามั ย ป้ อ งกั น
หากเจ็บป่วยให้ประสานขอความช่วยเหลือกับสถานทูต
เดินทางกลั บ ประเทศไทยไม่มีน โยบายการกักตัวผู้เดิน ทางที่ สนามบิ น แต่มีมาตรการการตรวจ
คัดกรองและการเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน หากมีอาการป่วยระหว่างเข้าประเทศ จะถูกแยกตัวไว้
เพื่อตรวจวินิจฉัยและส่งไปที่โรงพยาบาลที่กำหนด หากไม่มีอาการป่วยจะได้รับบัตรคำเตือนสุขภาพพกติดตัวไว้
เมื่ อ กลั บ บ้ า นแล้ ว มี อ าการสงสั ย ป่ ว ยขอให้ ส วมหน้ า กากอนามั ย วั ด ไข้ ทุ ก วั น ไม่ ใช้ ข องใช้ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือทาง
แชทบอท (Chatbot) ชื่อ “คร.OK” ที่สามารถตอบคำถามที่พบบ่อย หรือ ออฟฟิเชียลไลน์ ชื่อ “รู้กันทันโรค”
ประชาชนสามารถเลือกใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อฟังข้อมูลอัตโนมัติ หรือฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563
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 โควิด-19 (COVID-19)
ไขข้อสงสัยให้กับประชาชนกับ 9 คำถามที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID19) โดยแพทย์ ดังนี้
1. เดินสวนกับผู้ป่วย โควิด-19 ติดโรคหรือไม่?
ตอบ การเดินสวนกันไปมา ไม่ติดโรค เนื่องจากโรคนีส้ ามารถติดต่อกันผ่านฝอยละออง 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 ส่วนวัคซีน ที่ใช้ในการป้องกันเมื่อเกิดโรคระบาด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในระยะหนึ่ง
5. ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไปใช่หรือไม่?
ตอบ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่าๆ กันในทุกช่วงอายุทั้งในผู้ที่แข็งแรง เด็กเล็ก หรือ
ผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ร่างกายยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรค แต่ความรุนแรงของโรคอาจแตกต่างกัน
6. ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่?
ตอบ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาปั จ จุ บั น เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ใช้ ร ะยะเวลาฟั ก ตั ว ประมาณ 1-14 วั น
โดยทั่วไปจะให้ผู้ที่เสี่ยงเก็บตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน อย่างเคร่งครัด โดยมีข้อมูลว่าผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟักตัวช่วง
ท้ายสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้ แต่ในผู้ที่ไม่มีอาการโอกาสที่ จะไอ 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
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563
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 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า
ของธนาคารที่ป ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อ าจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ธอส.
ในฐานะสถาบัน การเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้ คนไทยมีบ้าน” 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 เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ 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
อื่นๆ ที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง และธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการ
ใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 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

-24) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรีย มกรอบวงเงิน 10,000 ล้ านบาท จั ด ทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย
การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00%
ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือ
ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบนั ของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 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 ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงิน
มีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส.
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 10 / 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนทีเ่ ข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรคโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ประกันตนทีเ่ ข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบาด
ไปทั่วโลก สำนักงานประกันสังคมขอย้ำผู้ประกันตน ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ โปรดอย่าละเลย ให้ไป
เข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้อง
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพื่อแพทย์
ประเมินอาการได้ถูกต้องหากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่ายโรคโควิด -19 แพทย์จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ
โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ
หากผู้ป ระกัน ตนไม่ สามารถเข้ ารัก ษาในโรงพยาบาลตามสิ ท ธิได้ เช่น อยู่ต่ างจังหวัด ต่ างพื้ น ที่
สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่อ ยู่ใกล้ เคียง หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุ กแห่งตามระบบประกัน สังคม
จะสามารถเบิกจ่ายได้เ ป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกัน
เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
และขอย้ำว่าหากไม่มีอาการใดๆ หรืออาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของการตรวจ ไม่แนะนำให้ไป
ขอตรวจเองเนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าไปรับเชื้อในโรงพยาบาล ควรเฝ้าระวังและสังเกตอาการ
ตนเองอยู่ในบ้าน ใช้อุปกรณ์ป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อสร้างภูมิต้านทาน ยึดหลักการกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง
และล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อับอากาศ และหากมีอาการ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบเข้า
โรงพยาบาลตามสิทธิ ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคเพื่อมิให้เป็นโรคลุกลาม
และแพร่เชื้อต่อผู้อื่นต่อไป
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
มาตรการด้านความมั่นคง
1. มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3
2. ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น
ป้องกันโควิด-19
3. ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้
4. ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรอง
อย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
5. โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน
แนะวิธีกักตัว 14 วัน

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี

-

กระทรวงการคลัง

-

กระทรวงคมนาคม

-

กระทรวงการ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินการในด้านต่างๆ 6 ด้าน โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. ด้านสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติด
โรคติ ดต่ ออั นตรายรวมถึงประเทศที่มี การระบาดต่อ เนื่อ ง ต้ องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่ เกิ น 3 วัน และมี
ประกันสุขภาพ และดำเนินการตามมาตรการกักกันของรัฐอย่างเข้มงวด และสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทาง
ไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันมีเพียงพอ โดยได้ให้ทุกโรงพยาบาล
จัด เตรียมพื้ น ที่ เพื่ อรองรับหากสถานการณ์ ปรับเข้ าสู่ระยะที่ สาม และแนะนำให้ คนไทยที่ พ ำนั ก อาศัย ใน
ต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้น
2. ด้านเวชภัณฑ์ ป้องกัน ได้เร่งผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก เจลและแอลกอฮอล์ให้
เพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุมหรือชุมชน
3. ด้านข้อมูลการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) กระทรวงสาธารณสุข
แถลงด้านข้อมูลทางการแพทย์ การสาธารณสุข (2) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
4. ด้ านต่ างประเทศ มี การจั ดตั้งที มงานเพื่ อดู แลคนไทยในต่างประเทศจาก TEAM THAILAND ใน
ต่างประเทศเพื่อเป็นทีมเฉพาะกิจดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าทีม
5. ด้านมาตรการป้องกัน ให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็น ระยะเวลา 2
สัปดาห์ เช่น ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ ฟิตเนส สปาและโรงมหรสพ และสั่งปิดชั่วคราว
สำหรับสนามมวย สนามม้า สนามกีฬาที่มีผู้ชมแออัด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่ค ลาย และงดการจัด กิจ กรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้ าต่าง ๆ กิ จกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบด้วย สำหรับห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร้านอาหาร ให้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ส่วนการยับยั้ งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ให้งดวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายน
2563 และเลื่อนออกไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม งด
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด และให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและการ
ทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงเร่งดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคใน
ทุกอำเภอ เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้น ที่โดยด่วน และให้ภ าคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการ
ดำเนินการเฝ้าระวัง
6. ด้านมาตรการช่วยเหลือเยียวยา พิจารณามาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
ในกรณีที่ต้องชะลอการ lay off พนักงาน ลูกจ้าง และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีภาระในการผ่อนชำระ เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อน
ผันการชำระค่างวด
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19
พล.อ.ประยุท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากถึงประชาชนโดยขอให้ งดการเดินทางไป
ต่างจังหวัดหรือเลื่อนการเดินทางในช่วงเวลานี้ออกไปก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่สุดที่จะ
ช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้
สำหรับการปฏิบัติได้ทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น
ส่วนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน พบปะสังสรรค์ ก็ควรงดเช่นกัน โดยแนะนำให้
ซื้อกลับบ้านหรือให้ส่งมาที่บ้านจะเหมาะสมกับสถานการณ์ ในช่วงนี้มากที่สุด และขอความร่วมมือ
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัส
โควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งในครัวเรือนด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2202 1980 – 5 และ 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้
2) ที่มา/หลักการ
ตามที่ ได้ เกิด การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้ อไวรัสโคโรน่ าสายพั นธุ์ ใหม่ 2019 ในหลาย
ประเทศ ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิ จของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมี
บ้าน” จึง ได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-19 ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกค้า
ยังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในกรอบวงเงินสินเชื่อลูกค้าธนาคาร 20,000
ล้านบาท
สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยแสดงหลักฐานหรือเอกสาร หรือข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงผลกระทบที่ เกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่ยังมีสถานะปกติ และลูกค้าที่มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แบ่งเป็น 3 กรณี
ประกอบด้วย ดังนี้
1.กรณี อ ยู่ ร ะหว่ า งการใช้ อั ต ราดอกเบี้ ย ตาม Promotion (ยื่ น คำร้ อ งได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จนถึ ง วั น ที่ 30
ธันวาคม 2563) ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเชื่อตามที่
ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม
2.กรณี พ้ น ระยะเวลาการใช้อั ตราดอกเบี้ย ตาม Promotion (ยื่น คำร้อ งได้ ตั้ง แต่ บัด นี้ จนถึง วัน ที่ 30
ธันวาคม 2563) ให้ผ่อนชำระ ดังนี้
(1) ลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25% ต่อปี ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยราย
เดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ
6.375 % ต่อปี) เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม
(2) ลูกค้าที่ใช้บ ริการสินเชื่อเพื่ อซื้อ/ปลูกสร้างแฟลต ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปี ให้
ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน (ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ธอส. เท่ากับ 5.875 % ต่อปี) เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตาม
เงื่อนไขของสัญญาเดิม
3.กรณีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่รายได้ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และ
เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
เปิดให้ยื่นคำขอใช้มาตรการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หาก
ธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอ
ก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-23. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID19 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะ
ดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกค้ายังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรี ย มกรอบวงเงิ น 20,000 ล้ า นบาท จั ด ทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ปั จ จุ บั น ของธนาคารทุ ก วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารกู้ ที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 3 กรณี ประกอบด้วย ดังนี้
1. กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2563) ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเชื่อ
ตามที่ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของ
สัญญาเดิม
2. กรณีพ้นระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบี้ยตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2563) ให้ผ่อนชำระ ดังนี้
(1) ลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25% ต่อปี ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
รายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้
กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม
(2) ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อ/ปลูกสร้างแฟลต ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปี
ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อน
ชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม
3. กรณี มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบ ให้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิ น 4 เดือน คิด อัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้เหลือ 1.00% ต่ อ ปี และให้ ช ำระเฉพาะดอกเบี้ ยรายเดื อ น โดยเปิ ด ให้ ยื่ น คำขอได้ ถึ งวัน ที่
30 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ และกำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์ (Call Center)
โทร 0 2645 9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3024
1) หัวข้อเรื่อง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรอง
ผู้โดยสารเข้มงวดมากขึ้น ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. จากประเทศกลุ่มเสี่ยงทุก
เที่ยวบิน รวมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการ
เดินทาง เข้า – ออกประเทศไทย โดยติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร สำหรับท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานเชียงราย (ทชร.) ได้จัดหลุมจอดเฉพาะสำหรับเที่ยวบินที่มาจาก
ต่างประเทศทุกเที่ยวบิน พร้อมติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร บริเวณพื้นที่หน้าด่าน
ควบคุมโรคอย่างเข้มงวด
สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มมาตรการ
ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าผู้ที่ร่วมเดินทางทุกคนถูกตรวจคัด
กรองสุข ภาพแล้วระดั บหนึ่ง โดยได้ ติด ตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน รวมทั้ งออกมาตรการคั ดกรอง เฝ้าระวังและ
ติดตามค้นหากลุ่มเสี่ยงในกลุ่มพนักงานลูกจ้าง และพนักงานบริษัทจัดจ้างภายนอก ทุกคนและทุกวัน เพื่อเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดการระบาดเป็นระยะที่ 3 หรือ super spreader รวมทั้งได้เพิ่มความถี่การทำความสะอาดอุปกรณ์
และพื้นที่ที่ผู้โดยสารสัมผัสแบบ Deep Clean อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส COVID19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ และขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า รถลี มูซีน รถเเท็กซี่ ให้ทำความสะอาดภายในห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
นอกจากนี้ ทุ กท่ าอากาศยานของ ทอท. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น (Emergency Operation
Center : EOC) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท่าอากาศยาน และใช้ประโยชน์จากระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ซึ่ง ทอท. และ ตม. ได้ติดตั้งและใช้
งานมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงขอให้ ประชาชนมั่ นใจว่าทุ กหน่ วยงานดำเนิ นการอย่ างเข้ มงวดครบถ้ วน และเต็ มความสามารถตาม
ขั้นตอนและมาตรฐาน เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่องทางการติดต่อ Call Center 1313
1) หัวข้อเรื่อง โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน
เชื้อไวรัสโควิด -19 อาจแพร่กระจายได้จากความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนเพียงบางคน กรณี
ตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ 22% ของผู้ติดเชื้อในประเทศสิงคโปร์ยังคงมีกิจกรรมทางสังคม ถึงแม้จะเริ่มมี
อาการแล้ว หรือไม่รีบไปพบแพทย์ ทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เช่น
- ไม่แยกสังเกตอาการตนเอง (Quarantine) เมื่อมีความเสี่ยง หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
- มีอาการไม่สบายแล้วยังไม่หยุดงาน ยังเข้าไปร่วมงานหรือไปในที่ซึ่งมีคนอยู่มาก
- ป่วยแล้วไม่รายงานแพทย์ทันที
- ปกปิดข้อมูลการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง และไม่แจ้งข้อมูลการสัมผัสโรค
สำหรับผู้ป่วยจากเชื้ อไวรัสโควิด-19 ร้อ ยละ 87.9 จะมี ไข้ ร้อ ยละ 67.7 ไอแห้ ง ร้อ ยละ 38.1
มีอ าการอ่ อ นเพลีย และนอกจากนั้ น ในบางรายอาจมี อาการอื่ น ๆ เช่ น ไอมี เสมหะ หายใจลำบาก ปวด
กล้ามเนื้อหรือปวดข้อ เจ็บคอ ปวดศีรษะ หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน คัดจมูก ไอเป็นเลือด และตาแดงร่วมด้วย
คำแนะนำสำหรับท่านที่อยู่ในข่ายต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) หลังจากเดินทางกลับ
จากพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์
1. ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน แยกจากคนในครอบครัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้องน้ำ
แนะนำให้สมาชิกภายในบ้านล้างมือให้บ่อยที่สุด ซักเสื้อผ้าด้วยอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส หมั่นทำความ
สะอาดของใช้เสมอ และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดระยะ 1-2 เมตร
2. ไม่ เข้ าไปในที่ชุ มชน ให้ หยุ ด ทำงาน หยุด เรีย น โดยให้ท ำงานจากที่บ้านหรือ เรีย นผ่ านระบบ
ออนไลน์ ไม่ไปยังสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสำรองอาหารในปริมาณที่
เหมาะสม
3. สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการให้รีบแจ้งแพทย์และบันทึกสุขภาพทุกวัน โดยสังเกตอาการ
ไข้ ไอ วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไข้ ตัวร้อน หนาวสั่น ปวดเนื้อปวด
ตัว รวมทั้งสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
ให้บันทึกข้อมูลสุขภาพทุกวันผ่านแอปพลิเคชั่น Self-Screening หากพบอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย
และรีบไปพบแพทย์
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
และปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
3. แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ผู้อยู่อาศัยร่วมกัน
4. แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข
“ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ”
5. หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสุขอนามัย ป้องกัน กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
และลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2
หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค (เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติขอความร่วมมือ ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวันและ
หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานัก หรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลําเนา และ
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
สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติด ต่อได้ที่สายด่วนควบคุมโรค
หมายเลข 1422
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ลดอัต ราความเสี่ ยงในการสั ม ผั ส โรคติด เชื้ อไวรัส โคโรน่ า 2019
(COVID-19) โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ดังนี้
1. ห้าม ไปสถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ กิจกรรมกีฬา หรือพื้นที่ที่แออัดต่างๆ ให้ทำงานที่บ้าน สื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / ออนไลน์
2. ห้าม กอดหรือจูบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแสดงสายสัมพันธ์
3. หลีกเลี่ยง การเข้าไปในห้องที่แออัด ห้องประชุม/ชุมนุมขนาดใหญ่ เพื่อลดโอกาสการรับและแพร่กระจาย
เชื้อโรค
4. หลีกเลี่ยง กิจกรรมที่มีคนเยอะมากกว่า 50 คนขึ้นไปมารวมกัน และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
เพื่อป้องกัน
5. ระวัง การใช้สิ่งของสาธารณะ และของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ราวบันได ลูกบิด รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์
และควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ
6. หลี ก เลี่ ย ง ชั่ ว โมงเร่ งด่ ว นในสถานที่ ที่ มี ค นเยอะ เช่ น รถสาธารณะ ร้ านสะดวกซื้ อ และควรวางแผน
ปรับเปลี่ยนเวลาให้ห่างจากชั่วโมงเร่งด่วน
7. ควร อยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ อย่างน้อย 1 เมตรหรือ 1 ช่วงแขน เพื่อลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค
8. ควร อยู่ในบ้านให้มากที่สุด เพื่อลดโอกาสติดโรคให้น้อยลง เมื่อไม่ออกไปข้างนอก
ทั้งนี้ ถ้าท่านมีอาการ ไข้ ไอ หอบเหนื่อย ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 หรือเคยไปในพื้นที่เสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)
ช่องทางการติดต่อ 0 2223 5244
1) หัวข้อเรื่อง แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผู้อยู่อาศัยร่วมกัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะนำการปฏิบตั ิสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผูอ้ ยู่อาศัยร่วมกัน
คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อมีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ระบาด
ต่อเนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับบุคคลดังกล่าว โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
กรณีผู้ถูกกักกัน
(1) ต้องกักตัวในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน
(2) ให้รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นโดยใช้ภาชนะ จากชาม ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัว
(3) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
(4) ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 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 เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 4053
1) หัวข้อเรื่อง แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะใช้ชว่ งหยุดอยู่บา้ นเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมทีด่ ีต่อสุขภาพ”
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย ขณะนี้
หลายหน่วยงานได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่กระจายของโรคกันอย่างเต็มที่ สิ่งที่ประชาชนสามารถ
ทำได้ในช่วงนี้นอกจากการปฏิบัติตนตามคำแนะนำ โดยดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลทั้งของตนเองและคนรอบข้าง
ด้วยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่แ ละน้ ำ กิน อาหารปรุงสุก ไม่ใช้ช้อนหรือของใช้ส่ วนตัวร่วมกัน และสวมหน้ากาก
อนามั ย เมื่ อ เจ็บ ป่ ว ย สิ่ งสำคั ญ คื อ ควรเลี่ ย งเดิ น ทางไปยั งสถานที่ ต่ าง ๆ ที่ ไม่ จำเป็ น รวมทั้ งไม่ เคลื่ อ นย้ายไป
ต่ า งจั งหวั ด เพราะอาจนำเชื้ อ ไปแพร่ กระจายได้ ให้ พั กอยู่ กั บบ้ านและเพิ่ มการทำกิ จกรรมในบ้ านให้ ม ากขึ้ น
เช่น ทำความสะอาดบ้านลดการสะสมของเชื้อโรค โดยทำความสะอาดพื้นบริเวณที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น
บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ และจุดเสี่ยงอื่นๆ ด้วยน้ำยาฟอกขาว ห้องน้ำ ห้องส้วมให้ทำความสะอาดด้วย
น้ำยาล้างห้ องน้ำอย่างสม่ำเสมอ และขณะทำความสะอาดควรเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ
ส่วนเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้า
ด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60 – 90 องศาเซลเซียส สำหรับครัวต้องหมั่นเช็ดถูทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหาร
หรือ คราบไขมัน บนพื้น ควรทิ้ งหรือกำจัด เศษอาหารทุกวัน เพื่อไม่ให้เป็นอาหารของสัต ว์พ าหะนำโรคซึ่งขณะ
ทำความสะอาดควรสวมถุงมือหน้ากากปิดจมูกและปากป้องกันทุกครั้งด้วย
นอกจากนี้ ยั งสามารถเพิ่ ม หรือ ทำกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ ส่ งผลดี ต่ อ สุ ขภาพ เช่น ปรุงอาหารเมนู ชู สุข ภาพ
ปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน ล้างรถเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายให้กับตนเอง หรือใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ
ลดความเครีย ด รวมทั้ งติ ด ตามสถานการณ์ ข่ าวสารอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และที่ ส ำคั ญ คื อ สมาชิ ก ในครอบครัว ต้ อ ง
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการเพื่อให้สามารถก้าวพ้นช่วงเวลาวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 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” สร้างสุขอนามัย ป้องกันและลดการแพร่เชือ้ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุ ข ขอแนะนำการป้ องกั น ตนเองให้ ป ลอดภั ยจากโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยการยึดหลักสร้างสุขอนามัยด้วย 3 ล. คือ
1) ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ในพื้ น ที่ สาธารณะ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่ สบาย ไอ จาม ให้ สวมหน้ ากาก
อนามัย
2) เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า ปาก จมูก และบริเวณรอบดวงตา
3) ดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน
สำหรับผู้ประกอบการสาธารณะ เช่น โรงแรม ขนส่งสาธารณะและห้างสรรพสินค้า ให้เน้นทำความสะอาด
พื้นผิวจุดสัมผัสที่ประชาชนจับบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มในลิฟต์ ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงการติดโรค
ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลง ในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์
แสดงให้ เห็ นชัดเจน ส่วนประชาชนทั่ วไปให้ ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
หลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล การดูแลตนเองเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน
กรมควบคุมโรค หมายเลข 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มสารนิเทศการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2126 5800
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (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) ลดภาระค่ าธรรมเนียม ค่ าเช่า 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
แก่ลูกหนี้ ของสถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ (3) ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปรับ
โครงสร้างหนี้ (4) สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม 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) เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก (ยื่นออนไลน์
รับภายใน 15 วัน, ยื่นแบบปกติรับภายใน 45 วัน) (7) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563
โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ (8) หักเพิ่มภาษีดอกเบี้ยจ่าย
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
ด้ วยการลงทะเบี ยนผ่ าน www.เราไม่ ทิ้ งกั น.com สำหรับผู้ อยู่ ในระบบประกั นสั งคม เพิ่ มสิ ทธิกรณี ว่ างงาน 50%
ของค่าจ้าง โดย 1.กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน 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 ต้องมีหลักประกัน (4) สำนักงานธนานุเคราะห์รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ คิดดอกเบี้ยใน
อัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน (5) ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงเดือนสิงหาคม 2563 (6) หักลดหย่อนเบี้ย
ประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท (7) ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้
บุคลากรทางการแพทย์ และ (8) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพหรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้
และขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กบข. เป็นต้น
7 มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ได้แก่ (1) สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย โดยให้
สิน เชื่ อ ไม่ เกิ น 3 ล้ านบาท/ราย ดอกเบี้ ย 3% ใน 2 ปี แ รก (2) ยื ด การเสี ย ภาษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คล 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
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ภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ ออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 เป็นภายใน
15 กรกฎาคม 2563 (5) ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
จากภายใน 10 วัน เป็น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ระยะเวลา 3 เดือน (6) ยกเว้นอากรขาเข้าสิน ค้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19 เป็นเวลา 6 เดือน ถึงช่วงกันยายน 2563 (7) ยกเว้นภาษีและ
ลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank) ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 1 มกราคม
2563 – 31 ธันวาคม 2564
มาตรการเพิ่มเติมกรณี “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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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
1. มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. “เลิก” ๑๐ พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19
แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง
กระทรวงสาธารณสุข
3. Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19 กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง
5. สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19
รอบ 2
หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 9 เมษายน 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 แก่ผไู้ ด้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
รัฐบาลได้ มี ม าตรการชดเชยรายได้ แ ก่ ลู ก จ้า งของสถานประกอบการที่ ได้ รับ ผลกระทบ หรือ ผู้ ได้ รั บ
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
ผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กระทรวงการคลั ง ขอย้ ำ เตื อ นประชาชนที่ ล งทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะได้ รั บ ข้ อ ความเอสเอ็ ม เอส
เพื่อยืนยันตัวตนตามชุดรหัสผ่าน (โอทีพี) จะถือว่าผ่านกระบวนการคัดกรองขั้นแรกเรียบร้อยแล้ว ส่วนขั้นตอน
ต่อไประบบจะตรวจสอบข้อมูลโดยเอไอ (AI) ดังนั้นข้อความที่มีโอทีพีจึงไม่ใช่การอนุมัติให้รับเงินในโครงการ
ผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับเอสเอ็มเอสเพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้งถึงจะได้รับเงิน เยียวยาตามมาตรการฯ ทั้งนี้
หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สอบถามวิธีการลงทะเบียน หรือ
สถานะการโอนเงิน โทร. 0 2111 1144 และโปรดระวังมิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสหลอกลวงท่าน ในการกรอก
ข้อมูลลงทะเบียนตามมาตรการฯ ดังกล่าว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 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 แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุม่ เสี่ยง
การป้ อ งกั น การระบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การกั ก กั น ตั ว เอง รั ก ษาระยะห่ า ง
ทางสั ง คม (Social Distancing) กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ขอแนะนำวิ ธี ก าร “เลิ ก” 10 พฤติ กรรมเคยชิ น
“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 และพฤติกรรมการเข้ากิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
ทั้งนี้ เพื่อ “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 ให้ รีบไปพบแพทย์ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติด ต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนควบคุมโรค โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
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 เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19
ในขณะนี้ ก ารระบาดของเชื้ อ COVID-19 สร้ า งความกั ง วลใจให้ ป ระชาชนในประเทศเป็ น อย่ า งมาก
การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การกักกันตัวเอง รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
หยุดแพร่โรค ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ดีที่สุด
กระทรวงสาธารณสุ ข ขอความร่ ว มมื อ ประชาชน ร่ ว มแรง ร่ ว มใจ สร้ า งระยะห่ า งทางสั ง คม (Social
Distancing) เช่น การไม่ไปในสถานที่ที่แออัด งดการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่จำเป็น งดกิจกรรมสังสรรค์ อาทิ เลี้ยงรุ่น
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งเชิญกลุ่มเพื่อนมาเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้าน เน้นอยู่ที่บ้านเป็นหลัก แต่หาก
มีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ควรใช้วิธีการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล โดยไม่ใกล้ชิดผู้อื่นมาก เกินไป พบปะผู้อื่น
โดยเว้นระยะ 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากป้องกัน และล้างมือบ่อย ๆ การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้
คนไทยและประเทศชาติฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้
ทั้ งนี้ หากประชาชนท่ านใดมี ข้ อ สงสั ย สามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส ายด่ ว นควบคุ ม โรค
โทร. 1422

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 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 ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19
ประกั น สังคมออกมาตรการช่ วยเหลือ นายจ้าง ลู กจ้าง ผู้ป ระกัน ตน กรณี สถานการณ์ แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ดังนี้
1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจาก
ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผล
ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้
- ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
- กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชัว่ คราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19เป็น อัต ราร้อยละ 4 เป็ นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้ งยังเห็น ชอบให้ ขยาย
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
ปั จจัย อื่น ใด คณะกรรมการประกั น สังคมยั งมี ม ติเห็ น ชอบให้ จ่ายประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่างงานเพิ่ ม ขึ้น แก่
ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่
ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล ในการบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตนต่อไป หากท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสำนักงานประกันสังคม โทร.1506
ตลอด 24 ชั่วโมง
*********

-2-
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530
1) หัวข้อเรื่อง สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
กรมสรรพากรได้อ อกมาตรการภาษี เยี ยวยาผู้ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส
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. มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ ตามที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับ
การหั ก ลดหย่ อ นค่ าเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต และเงิน ฝากประเภทสงเคราะห์ ชี วิต แล้ วต้ อ งไม่ เกิ น 100,000 บาท
เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีภาระค่ าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพลดลง
3. มาตรการเลือ่ นเวลายืน่ แบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 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
ได้รับการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
3. มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของ เจ้าหนี้
ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเร่งให้การปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถ
ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถฟื้นฟูฐานะและกิจการแล้วประกอบอาชีพ
และธุรกิจต่อไปได้ ส่วนทางด้านเจ้าหนี้และระบบสถาบันการเงินในภาพรวมจะมีต้นทุนลดลงและสามารถให้
สินเชื่อแก่ประชาชนและธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติมได้ ได้แก่ เจ้าหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อ
การประกอบอาชีพ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และเจ้าหนี้อื่น ที่ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ร่วมกับสถาบันการเงิน โดย (1) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้
และเจ้าหนี้ (2) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้ง ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการ
จำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืน สำนักนายกรัฐมนตรี
มีโทษตามกฎหมาย
2. สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทา กระทรวงการพัฒนา อินโฟกราฟิค 1 ชุด
สังคมและความมั่นคง
ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
3.
4.
5.

ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรค COVID-19
ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรค
ประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19
ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้า
ทางเลือกเพื่อรักษ์โลก

ของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

-

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2563 วันที่ 16 เมษายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยห้ามไม่ให้บุคคลใด
ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง เวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่ง อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ น้ำมันเชื้อเพลิง พัสดุภัณฑ์ สินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้าย
ประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน การเข้าออกเวรทำงานกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยัง
ท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทางราชการ
ขอให้ประชาชนที่มิได้เป็นบุคคลตามที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ที่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด หากบุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2563 วันที่ 16 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / หน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2281 7500 , www.pawn.co.th , Facebook : สธค.โรงรับจำนำของรัฐ
1) หัวข้อเรื่อง สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
สถานธนานุเคราะห์ ในฐานะโรงรับจำนำของรัฐ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าจากสถานการณ์ โรค COVID-19 ให้สามารถดำเนินชีวิตผ่านพ้นภาวะ
วิกฤตดังกล่าวไปได้ ด้วยมาตรการสู้ภัย COVID-19 โดยมอบสิทธิ์พิเศษ 3 ฟรี ให้แก่ผู้ใช้บริการของสำนักงาน
ธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ)
สำหรับมาตรการ สิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ให้แก่ผู้ใช้บริการของ สธค. สู้ภัย COVID-19 ประกอบด้วย
ฟรีที่ ๑ ขยายเวลาตั๋วรับจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำ ฟรี ๙๐ วัน สำหรับผู้มาใช้บริการวงเงินไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่มีตั๋วรับจำนำ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จะขยายอายุ
ตั๋ ว จำนำจาก ๔ เดื อ น ๓๐ วั น เป็ น ๔ เดื อ น ๑๒๐ วั น โดยไม่ คิ ด ดอกเบี้ ย ในช่ ว งที่ ข ยายระยะเวลา
ทั้งนี้ จะต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์หรือ เฟสบุค ไลน์ ของ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ตั้ งแต่วันที่
๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำกัด ๑ คน ต่อ ๑ สิทธิ์ เท่านั้น
ฟรีที่ ๒ รับของที่ระลึกครบรอบ ๖๕ ปี เพื่อแสดงความขอบคุณและตอบแทนสำหรับผู้มาใช้บริการ
ได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ (๑ คน ต่อ ๑ สิทธิ์)
และ ฟรี ที่ ๓ การจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชน ได้ แ ก่ การอบรมเรื่ อ ง “ทองคำ” ให้
บุคคลภายนอก และ การให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pawn.co.th หรือ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2281 7500
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2563 วันที่ 16 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2270 0191
1) หัวข้อเรื่อง ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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
เชื้อไวรัส COVID-19 โดยลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และได้ยื่นคำร้องแสดงเหตุ
จำเป็นอื่น ที่มิใช่ความผิดของเกษตรกรอันทำให้การประกอบเกษตรกรรมไม่ได้ผล หรือ การสนับสนุนเงินทุน
ให้กับเกษตรกรที่ได้ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ในช่วงเวลาที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
ทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวม 2 มาตรการ ได้แก่
1. มาตรการลดภาระหนี้สิน ให้กับเกษตรกรรายเดิมที่มีหนี้ครบกำหนดชำระในปี 2563 อาทิ การ
ผ่อนผันการชำระเงินกู้รายงวด การขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ การผ่อนผันการจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดิน การ
ขยายเวลาการจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดิน การลดหรืองดเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินรายงวดได้ไม่เกิน 1 ปี และการ
ลดหรือยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้กับเกษตรกรรายใหญ่ หรือเกษตรกรรายเดิมที่ไม่มีหนี้
ค้างชำระ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ให้กูยืมให้กับสินเชื่อรายบุคคล ดังนี้
1) เงินกู้ระยะสั้น สำหรับวงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
2) เงินกู้ระยะปานกลาง สำหรับวงเงินกู้ยืมตั้งแต่ 10,001 - 30,000 บาทต่อราย โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ ยปี ที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้ นใช้อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
ทั้ งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามข้ อมู ลเพิ่ ม เติ มได้ ที่ สำนัก งานการปฏิ รูป ที่ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
โทรศัพท์ 0 2270 0191
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2563 วันที่ 16 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19
การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป
และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีลงมา จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายโรค COVID-19 ในบุคคลกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขขอแนะนำการปฏิบัติตัว ดังนี้
๑. เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
๒. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุหรือเด็กอย่างเด็ดขาด โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
๓. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกห้องไม่ได้ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมาก
ที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
๔. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ควรรับประทานในห้องของตนเอง หรือหากรับประทาน
อาหารด้วยกันควรแยกรับประทานของตนเองไม่รับประทานอาหารร่วมสำรับเดียวกันหรือใช้ช้อนกลางร่วมกัน
และ รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
๕. สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่จะออกมาจากห้องที่พักอาศัย
๖. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วย Alcohol gel ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับผู้อื่นหรือ
หยิบจับของที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น
๗. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ร่วมกัน
๘. สื่อสารให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อ
หากพบความผิดปกติของร่างกาย เช่น รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดิน
หายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์ และ
สวมหน้ากากอนามั ยด้วย หากประชาชนท่านใดมีข้อ สงสั ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมู ลเพิ่ มเติมได้ที่สายด่ วน
ควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2563 วันที่ 16 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2278 8642 / 0 2265 6268 E-mail : prmnre.pr@gmail.com
1) หัวข้อเรื่อง ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้าทางเลือกเพื่อรักษ์โลก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้าทางเลือกเพื่อรักษ์โลก
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตัวเองจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งเรื่องสำคัญที่รณรงค์และสื่อสารกับประชาชน
คือ เรื่องการใช้หน้ากากอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นหน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจาก
การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ไม่ถูกวิธี โดยแนะนำวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัยซึ่งควร
แยกทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะเฉพาะที่ปิดอย่างมิดชิด โดยมีวิธีทิ้ง ดังนี้
๑. ถอดหน้ากากอนามัยออกด้วยการจับที่เชือกคล้องหู
๒. จับที่ขอบแล้วพับครึ่งตามยาว
๓. จับที่ขอบแล้วพับครึ่งอีกครั้ง
๔. พับครึ่งอีกครั้งให้เชือกคล้องหูทบกัน
๕. ใช้เชือกคล้องหูรัดมัดให้แน่น
๖. แยกทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะเฉพาะที่ปิดอย่างมิดชิด
๗. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
นอกจากนี้ ทุ ก คนยั งสามารถช่ วยลดปริ ม าณขยะหน้ า กากอนามั ย ให้ น้ อ ยลงได้ ด้ วยการใช้ ให้
เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่ ไม่ ป่วยแต่ ห ากจะใช้ ห รือ ต้ อ งเข้า ไปในแหล่ งชุ ม ชนที่ มี ผู้คนหนาแน่ น สามารถใช้
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 ก่อนตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนนำกลับมาใช้อีก (Reuse)
ทั้ งนี้ ท่ านสามารถติ ด ตามข่ า วสารการจั ด การขยะ รวมทั้ งการจั ด การหน้ ากากอนามั ย การทำ
หน้ากากผ้า รวมทั้งการผลิตเจลล้างมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกรีนเจล และข่าวสารอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
1. กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวน
หักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ ๐.๕%
กระทรวงแรงงาน
2. กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ
COVID-19
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ตรวจฟรี ๔ กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค
COVID-19
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%
กยศ. ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม ดังนี้
๑. ลดเบี้ยปรับจาก ๗.๕% เหลือ ๐.๕% ต่อปี ในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้ตามกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. ลดจำนวนหั ก เงิน เดือนเหลื อ เดื อนละ ๑๐ บาท แก่ผู้กู้ ยืม ทุ ก รายในกลุ่ มหน่ วยงานเอกชน
โดยให้นายจ้างหักเงินของผู้กู้ยืมทุกรายๆ ละ ๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. ลดเบี้ยปรับ ๘๐% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่
ยังไม่ ถูกดำเนินคดี ติ ดต่อ ชำระหนี้ ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิ สลามแห่ งประเทศไทย กรณี ผู้กู้ยื มถู ก
ดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ กยศ. โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียม
ศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. ลดเบี้ ยปรับ ๗๕% เฉพาะผู้กู้ยื มที่ยั งไม่ถูก ดำเนิน คดีที่ ชำระหนี้ ค้างทั้ งหมดให้ มีสถานะปกติ
(ไม่ค้างชำระ) โดยให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕. พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา ๒ ปีหรือ ๒๔ เดือน โดยไม่ถือว่าผิดนัด
ชำระหนี้ และไม่คิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับ
สิทธิได้ทางเว็บไซต์ กยศ. ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๖. ผ่อนผัน การชำระหนี้ ผู้กู้ ยืมที่ ครบกำหนดชำระหนี้สามารถยื่น คำขอผ่อ นผั นและส่งเอกสาร
หลักฐานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ดังนี้
• กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน ๘,๐๐๘ บาท/เดือน สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน ๒
คราว ๆ ละไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับ
• กรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอย สามารถขอผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ตั้งแต่ ๑.๕
- ๒.๕ เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิมและจะต้องทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน
๗. งดการขายทอดตลาด สำหรับ ผู้ กู้ ยื ม และ/หรื อ ผู้ ค้ำ ประกั น ที่ ถู ก ยึ ด ทรัพ ย์ ไว้ ทุ ก ราย และ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาดจนถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
๘. ชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกันทุกคดี ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.studentloan.or.th หรือโทร ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2247 9423
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาจส่งผลกระทบต่อ ผู้ รับงาน/กลุ่ม ผู้ รับงานไปทำที่ บ้า น
กรมการจัดหางาน จึงได้ ออกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ ให้กั บผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืม เงินกองทุ น
เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพใน
อัตราดอกเบี้ย ๐% ต่อปี
โดยคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการ
ดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้ง
ประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล ประเภทบุคคล ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้ อยกว่า 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 อัตราดอกเบี้ย
กู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ ๐ ต่อปี และงวดที่ ๑๓ เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี กรณีไม่
ชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 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
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป รวมถึง
ผู้ ที่ สัม ผั ส ใกล้ ชิด และผู้ ติ ด เชื้ อ COVID-19 กรมสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ขอความร่ วมมื อ และแนะนำการปฏิ บัติ ต่ อ
ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด และผู้ติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้
๑. อย่าเหมารวม ไม่แบ่งแยกหรือรังเกียจ เชื้อชาติ ผู้คนที่มาจากประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติ
๒. เห็นใจผู้ที่ขอกลับประเทศบ้านเกิด เนื่องจากความกลัว ความเดือดร้อนจากการไม่มีงาน อาหาร
ไม่เพียงพอและการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ในบางประเทศเข้าถึงได้ยาก ร่วมกับมีค่ารักษาพยาบาล
ที่สูงมาก
๓. ไม่รังแก และปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ด้วยความเมตตา เห็นใจกัน ไม่รังแก ไม่ทำร้ายร่างกาย
๔. อย่าตีตราว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ ผู้ที่ติดเชื้อหลาย ๆ คน ที่ไม่ทราบว่าตนมีเชื้อแล้วได้เดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ การดำเนินการสอบสวนเป็นไปเพื่อจำกัดวงของการแพร่ระบาดของเชื้อ
๕. ได้ดำเนินชีวิตตามเดิม เมื่อผู้ป่วยหายขาดจากความเจ็บป่วย ควรให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับไปใช้
ชีวิตตามปกติ ทั้งเรื่องการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน และการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคม
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ หรือขอรับ
คำปรึกษาออนไลน์ได้ทางสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. ๑๓๒๓
*********

-๒-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
การป้อ งกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ ได้ แพร่กระจายเป็ นวงกว้างอยู่ใน
ขณะนี้ สาเหตุหนึ่งเนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก
น้ำลายจากการไอจามในระยะ ๑ - ๑.๕ เมตร หรือการพูดคุยในระยะใกล้ การแพร่เชื้อสามารถติดต่อจากผู้ติด
เชื้อที่ยังไม่แสดงอาการโดยหากมีการติดเชื้อในผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง รวมถึงผู้สูงอายุจะมีโอกาสเสียชีวิต
มากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ ทั้งนี้ ระหว่างเดินทางกลับบ้านควรมีอุ ปกรณ์เพื่อป้องกันตนเอง 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. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น
๕. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ
๖. ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
๗. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ร่วมกับผู้อื่น
ในกรณีที่รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติจากการหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว
เหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
*********

-๒-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19
บุคคล ๔ กลุ่มที่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ ผู้ ที่ มีป ระวั ติเดิ น ทางมาจากต่ า งประเทศและมี อ าการของระบบทางเดิ น หายใจ
เช่น มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๓ องศาเซลเซียส
กลุ่มที่ ๒ เป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่าง ๆ มีอาการป่วยของระบบทางเดินหายใจ มีอุณหภูมิ
ร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป มีประวัติอยู่ในพื้นที่ เกิดโรค, ประกอบอาชีพที่ติดต่ อคนจำนวนมาก,
ไปในสถานที่ชุมนุม, เคยสัมผัสกับผู้ป่วย และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
กลุ่มที่ ๓ บุ คลากรทางการแพทย์ ที่ มีอาการระบบทางเดิ นหายใจ มี อุณ หภูมิ เกิน ๓๗.๕ องศา
เซลเซียส และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
กลุ่มที่ ๔ ผู้ที่มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ๓ คนขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล
ทั่วไป ๕ คนขึ้นไป ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่เจอ
ทุกสายพันธุ์
ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ใน ๔ เกณฑ์ แต่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และเป็นคนไทยที่ถือบัตรทองประกัน
สุขภาพ บัตรประกันสังคม หรือบัตรข้าราชการ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ฟรี ที่โรงพยาบาล
ตามสิ ท ธิ์ ได้ เช่ น กั น แต่ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระวั ติ เสี่ ย งอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ในช่ วง ๑๔ วั น ก่ อ นมี อ าการ เช่ น
เพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่พบการระบาดต่อเนื่อง มีอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตที่มีการระบาด
ต่อเนื่อง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัส
กับผู้ป่วยยืนยัน ที่เริ่มมีไข้สูง ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
และ ผู้ป่ วยปอดอัก เสบที่มีประวัติใกล้ชิด กับผู้ ป่วยติด COVID-19 เป็น บุคลากรทางการแพทย์ เป็น ผู้ป่วย
ปอดอักเสบที่รักษาแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ หรือสอบถาม
ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 ได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ธอส. ยกดอกเบี้ย ๔ เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ย
ให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ ๑% ต่อปี
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
3. ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา กระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัตติ ามข้อแนะนำ
สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม - ตี 4 มีความผิด
ตามกฎหมาย
หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 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 เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ยให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ 1% ต่อปี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รบั ผลกระทบ
จาก COVID-19 แก่ลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ ๕ โดยหลังจากพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา ๔ เดือน
แล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทงั้ ๔ เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา สำหรับ
กลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มวี งเงินกู้ทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน ๓ ล้านบาท และมีรายได้ตอ่ เดือนไม่เกิน
๓๕,๐๐๐ บาท ครอบคลุมลูกค้า ๑.๑ ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือ
สถานะกฎหมาย
นอกจากนี้ ยั งได้ เตรีย มกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้ า นบาท จั ด ทำมาตรการที่ ๖ พั ก ชำระเงิน ต้ น
ระยะเวลา ๔ เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ ๑.๐๐% ต่อปี สำหรับ "บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข"
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL โดยไม่ต้องเดินทางไปที่
สาขาได้ตั้ งแต่วัน ที่ ๑๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม ได้ที่ ธอส.ทุ กสาขาทั่ ว
ประเทศ หรือ ศูน ย์ลูกค้าสั มพัน ธ์ (Call Center) โทร ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ หรือ www.ghbank.co.th และ
Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
‘
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1567
1) หัวข้อเรื่อง หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
ในขณะนี้ได้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การสำรวจ
กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 จึงขอความร่วมมือประชาชน “หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนการกักตุนโภคภัณฑ์ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวั ด
และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ” 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) ที่ศูนย์ดำรงธรรมใกล้บ้านท่าน
เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และไม่ให้สร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือกักตุนโภคภัณฑ์จะมีความผิด
ตามกฎหมาย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
‘

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗
1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานทีม่ ีจิตศรัทธา ปฏิบัตติ ามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิง่ ของ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และได้ปรากฏว่ามีประชาชนและภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดื อดร้อ นในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่ อช่วยบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือ ประชาชนและภาคเอกชนผู้มี จิต ศรัท ธาดำเนิ นการตาม
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และขอให้ท่านประสานการดำเนินการกับจังหวัด อำเภอ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อ น
เพื่อให้จังหวัด อำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยในการจัดการ รวมทั้งขอให้ประชาชนถือปฏิบัติ
ตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
‘
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401 - 2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความมั่นใจผู้ขาย – 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 โดยควรทำความสะอาดบริเวณพื้น เคาน์เตอร์ชำระเงิน เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง และ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้บริโภคบริเวณทางเข้า –ออก
และมีการกำหนดจุดระหว่างพนักงาน และผู้บริโภคที่ใช้บริการ ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่า งระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ควรจัดประเภทของสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ สำหรับตะกร้าหรือรถเข็นใส่สินค้า
ให้ทำความสะอาดทุกวันโดยเฉพาะบริเวณที่จับ นอกจากนี้พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 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
ร้ อ งเรี ย นเสนอแนะผ่ า นช่ อ งทางเดี ย วกั น สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สายด่ ว นกรมควบคุ ม โรค
โทร. ๑๔๒๒
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
‘
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 - ตี 4 มีความผิดตามกฎหมาย
ตามที่ รั ฐ บาลได้ อ อกข้ อ กำหนดตามความมาตรา 9 แห่ งพระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน 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
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปฏิบัติตามมาตรการ
ที่จังหวัดกำหนด เพื่อความสงบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19
หากประชาชนมี ข้ อ สงสั ย หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ หมายเลข ๑๑ ๑๑
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว ๑) สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓
กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
สหกรณ์
จากการระบาดของโรค COVID-19
กระทรวงการพัฒนา อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ ๑ ปี
สังคมและความมั่นคง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19
4.
5.

ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด
ลดเสี่ยงช่วง COVID-19
ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว

ของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวงคมนาคม

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 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.ฉุกเฉิน (คราว ๑) ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓
คณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นเอกภาพ และสามารถดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้อย่ างรวดเร็วและ
ทันท่วงที โดยคงมาตรการที่จำเป็นเมื่อมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ภาครัฐ
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. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จำเป็น
๔. ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน
สำหรั บ มาตรการผ่ อ นปรนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายซึ่ ง มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๖ กิจการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. ตลาด ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย
๒. ร้านจำหน่ ายอาหาร ได้แ ก่ ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้ าง)
ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่
๓. กิจการค้า ปลีก-ส่ง ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง/ยืนรับประทาน รถเร่
หรือรถวิ่งขายสิน ค้าอุป โภคบริโภค 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
หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี
โทร. ๑๑๑๑
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2281 5955
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ เกษตรกรจำนวนไม่ เกิ น
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
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ให้ ค วามช่ว ยเหลื อ เยี ยวยา และชดเชย ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม เป้ าหมายการจ่า ย
ช่วยเหลือในรอบที่ ๑ รวม ๘.๔๓ ล้านราย ได้แก่ เพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ ทำประมง และกลุ่มเป้าหมายการจ่าย
ช่วยเหลือในรอบที่ ๒ ประมาณ ๑.๕๗ ล้านราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ได้ รับ ผลกระทบที่ ขึ้น ทะเบี ยนประมาณ ๑๐ ล้านราย (ไม่ ซ้ำซ้อนกับ การได้ รับ
ความช่ ว ยเหลื อภายใต้โครงการเราไม่ ทิ้ งกั น ) ได้รับ เงิน จ่ายตรงรวม ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย สามารถทำให้
เกษตรกรและครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2354 6100 ต่อ 203 โทรสาร 0 2354 6107, www.olderfund.dop.go.th
๑) หัวข้อเรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ ๑ ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 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
ขอผ่อนเวลาชำระหนี้ ได้โดยยื่นคำร้องได้ที่กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด โดยให้ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและผู้ค้ำประกันลงนามตามแบบผ่อนเวลาการพักชำระหนี้
ตามที่กองทุนผู้สูงอายุกำหนด
ในกรณี ที่ ไม่ ส ะดวกเข้ า มาติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ผู้ กู้ ยื ม สามารถแจ้ งความจำนงโดยสามารถติ ด ต่ อ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้กู้ยืมฯ เพื่อให้
กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบ ส่งแบบผ่อนเวลา
การพักชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุไปยังที่อยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้ผู้กู้ยืมฯ ผู้ค้ำประกัน และพยานลงลายมือชื่อ
ในแบบผ่อนเวลาดังกล่าว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้กู้ยืมฯ ผู้ค้ ำ
ประกัน และพยาน ส่งมายังที่อยู่ที่กองทุนผู้สูงอายุหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระบุไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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
ตลาดนั ด เป็ น แหล่ ง รวมตั ว ของพ่ อ ค้ า แม่ ค้ า และผู้ ซื้ อ เป็ น แหล่ งจำหน่ า ยสิ น ค้ า อาหารสด
อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสดอาหารปรุงสุด เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนจาก
หลากหลายพื้นที่และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้
ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
คำแนะนำสำหรับ เจ้าของตลาด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัด ให้มีจุดคัด กรอง
อุณหภูมิผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการเพื่อสังเกตอาการ กำหนดจุดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย จัดจุดบริการ
ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณการใช้บริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ขายในตลาด ให้มีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และ
น้ ำอย่างสม่ำเสมอและสวมใส่ห น้ ากากอนามัย ในกรณี จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ควรให้ มี
การปกปิ ด อาหารและอุ่น อาหารทุก ๆ ๒ ชั่ วโมง กรณี จำหน่ ายอาหารสดควรจัด ให้มี อุป กรณ์ สำหรับ คี บ
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าสัมผัสกับสินค้าโดยตรง
คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ แนะนำให้ผู้ซื้อควรมีการวางแผนในการเลือกซื้อเพื่อลดระยะเวลาที่อยู่
ภายในตลาดให้ น้ อ ยที่ สุ ด สิ่ งสำคั ญ คื อ ต้ อ งสวมหน้ ากากผ้าหรือ หน้ ากากอนามัย ทั้ งผู้ ซื้อ และผู้ ข าย และ
เว้ น ระยะห่ า งระหว่า งบุ ค คลอย่ างน้ อ ย ๑ - ๒ เมตร และล้ า งมื อ ด้ วยเจลแอลกอฮอล์ ห รือ น้ ำสบู่ ทุ ก ครั้ ง
หลังเลือกซื้อของเสร็จ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคน
ในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง
ทั้ ง นี้ กรมอนามั ย ได้ จั ด ทำแอปพลิ เคชั่ น Thaistopcovid-19 ปั ก หมุ ด แต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ
ตามเกณฑ์ ที่ กรมอนามัยกำหนด เพื่ อ ตรวจสอบ หากประชาชนพบเห็น ตลาดสด /ตลาดนัด ใด ไม่ ปฏิ บัติ
ตามข้อแนะนำหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสามารถร้องเรียนเสนอแนะผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้ หรือหาก
ประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2568 8831
1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา
๒๓.๕๙ น. ยกเว้นอากาศยานดังต่อไปนี้
(๑) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
(๒) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
(๓) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผโู้ ดยสารออกจากเครื่อง
(๔) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือ
การขนส่งสิง่ ของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รบั ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
(Humanitarian aid, medical and relief flights)
(๕) อากาศยานที่ได้รบั อนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา
(Repatriation)
(๖) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)
ทั้งนี้ บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตามข้อยกเว้นจะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนด เช่น การกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
เกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ
3. เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย กระทรวงมหาดไทย
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19
กระทรวงการพัฒนา อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ
สังคมและความมั่นคง
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19
ของมนุษย์

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ชี้แจง
ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๖๓ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้
๑) ผู้ ที่ต้องลงทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรเดิมที่ยังไม่ ได้ ปรับปรุงทะเบียน ๒๕๖๒/๖๓ และ
เกษตรกรใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
๒) การตรวจสอบรายชื่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรได้จาก ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรที่
ติดไว้ที่หมู่บ้าน หรือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์
กรมประมง กรมหม่อนไหม สำนักงานอ้อยและน้ำตาลและการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือผ่านทางธนาคาร ธกส.
๓) การลงทะเบี ยนเกษตรกร สามารถลงทะเบี ยนได้ กั บผู้ นำท้ องถิ่ น หรืออาสาสมั ครเกษตร หรื อ
ลงทะเบียนที่เกษตรอำเภอ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้
ทั้ งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สายด่ วน ๑๑๑๑ หรื อ ช่ อ งทาง Facebook
“ศูนย์ข้อมูล COVID-19”
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ช่องทางการติดต่อ MWA Call Center โทร. ๑๑๒๕ (กปน.) และ PWA Contact Center ๑๖๖๒ (กปภ.)
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้ความสำคัญในการ “เพิ่ มรายได้
ลดรายจ่ายให้ประชาชน” โดยในขณะนี้ การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ได้เร่งช่วยเหลือ ประชาชนทั่ วประเทศอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อบรรเทาความเดือ ดร้อนของพี่น้ องประชาชนจาก
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) เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 63
และกิจการ ธุรกิจ(R2) เริ่มลงทะเบียน 1 กรกฎาคม 63
5. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือนถึง 30 กันยายน 63
6. ขยายเวลางดเก็ บค่าธรรมเนีย มชำระค่ าน้ ำ 3 เดื อน จนถึ ง 30 มิถุ นายน 63 ทั้ งเคาน์ เตอร์
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. ผ่ อ นชำระค่ า น้ ำ ประปา (ไม่ เกิ น 6 เดื อ น) ผู้ ใช้ น้ ำประเภทโรงแรม /กิ จ การให้ เช่ า พั ก อาศั ย
(ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ T33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย
3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่ พักอาศัย ยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความ
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
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2225 4857
1) หัวข้อเรื่อง เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากปรากฏตามข่าวสารทางสื่อมวลชนว่าภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการ
ป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มี ประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ/สถานที่ ที่
ได้รับการผ่อนคลายให้ ดำเนินหรือทำกิ จกรรมพร้อมกั นเป็ นจำนวนมาก โดยไม่ได้ มีการปฏิ บัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ ทุกจังหวัดจัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/
สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ
สถานที่ที่ จะต้องปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตามมาตรการป้ องกั นโรคที่ ทางราชการกำหนดโดยเคร่ งครัด หากพบว่ าไม่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการ/สถานที่นั้น
และขอความร่วมมือประชาชนที่ เข้าใช้บริการสถานประกอบการ/สถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และดำเนินการสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000
1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19
ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางด้าน
เศรษฐกิ จ ให้ กั บผู้ที่ ได้รับผลกระทบในระยะแรกโดยเฉลี่ ย ระยะเวลา ๙๐ วัน และกระทรวงแรงงาน
ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการจ้างงานในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน
ในช่วงที่ เกิ ดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่ อช่ วยเหลือ ประชาชนที่ ได้รับความเดื อดร้อนให้ มี
รายได้ ให้สามารถยังชีพได้ต่อไป กรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน
การทำงานของโครงการดังกล่าว ในอัตราคนละไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวัน โดยปฏิบัติงานวันละ ๘ ชั่วโมง
และขยายระยะเวลาการจ้างงานให้ เป็นคนละไม่ เกิน ๙๐ วัน ซึ่งจากเดิมระยะเวลาการจ้างงานคนละ
ไม่เกิน ๑๐ วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญ ชีกลาง
๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2351 7870 ,www.nha.co.th หรือ ทาง Line: @nha.thailand
๑) หัวข้อเรื่อง การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19
การเคหะแห่ งชาติ (กคช.) ได้อ อกมาตรการช่ วยเหลือ ลู กค้ าเช่ า/เช่ าซื้ อ ที่ ได้ รับผลกระทบและ
เดือดร้อนจากสถานการณ์โรคิดเชื้อ COVID-19 ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓ จำนวน ๔ มาตรการ ดังนี้
๑. พักชำระค่าเช่าซื้อ ๓ เดือน กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสัญ ญาเช่าซื้ออาคาร 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
วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ต้ องเป็ น บุคคลธรรมดา มีสัญ ชาติ ไทย ไม่ เป็ น ข้ าราชการ พนั ก งานรัฐวิสาหกิ จ
พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ หรือผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ
และ ๔. ลดค่ าเช่ า ๕๐% ๓ เดื อน กลุ่ ม ลู ก ค้ า ได้ แ ก่ ผู้ เช่า รายย่ อ ยที่ ท ำสั ญ ญากั บผู้ เช่ า เหมา
(พลาซ่า/ตลาดเช่าเหมา) จะต้องมีคุณสมบัติเป็นลูกค้าของ กคช. ที่ทำสัญญาเช่าในอาคาร/พลาซ่า/ตลาดเช่า
เหมาของการเคหะแห่ งชาติ ก่อ นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ต้ องเป็น บุคคลธรรมดา มีสัญ ชาติไทย ไม่เป็ น
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ หรือผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ
ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th
หรื อ สแกน QR Code Line: @nha.thailand ได้ ตั้ งแต่ บั ด นี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยในขั้ น ตอน
ลงทะเบี ย นไม่ ต้ อ งแนบเอกสารหลั ก ฐาน ยกเว้ น การเคหะแห่ ง ชาติ อ าจพิ จ ารณาขอเพิ่ ม เติ ม ได้ ภ ายหลั ง
หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่มีคุณสมบัติฯ การเคหะจะระงับสิทธิทันทีและจะเรียกเก็บเงินค่าเช่า
ซื้อที่ได้รับการพักหนี้หรือค่าเช่าที่ได้รับการปลอดหนี้ไว้แล้วทันที
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร
กลุ่มแรก ๘.๓๓ ล้านราย
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. “ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา
COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
กระทรวงการคลัง
4. สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ผู้ประกอบการ ลดเสี่ยง COVID-19
กระทรวงการพัฒนา
5. พม. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละ ๒,๐๐๐ บาท
สังคมและความมั่นคง
ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19
ของมนุษย์

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 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 ล้านราย
พี่น้ องเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
COVID-19 รายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓) ในขณะนี้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ยืนยันเยียวยา เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วตั้งแต่วนั ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จำนวน ๘.๓๓ ล้านราย ผ่านกลไกของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ส่วน เกษตรกรกลุ่ มที่ ๒ คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว ๑.๖๗ ล้านราย
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่ เข้าเกณฑ์ การรับ สิท ธิ์การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถ
เพาะปลูก ได้ ในปี ก ารผลิ ต ๒๕๖๓/๖๔ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมี ม าตรการช่ วยเหลื อเกษตรกรกลุ่ม นี้
ในอนาคตแต่ อย่ างไรก็ ต าม ขอให้ เร่งขึ้ น ทะเบี ยน หรือ ปรับ ปรุงข้ อ มู ลทะเบี ยนเกษตรกรให้ เป็ น ปั จ จุบั น
ภายในวัน ที่ กำหนด นอกจากนี้ ทางกระทรวงก็ เตรียมจั ด ตั้ง “ศู นย์ รับ เรื่องอุ ท ธรณ์ ฯ ” เพื่ อ เป็ นช่ องทาง
ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ ด้วย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
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 “ตู้ปนั สุข ไม่ ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะนำประชาชนหรือ
สถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 โดยการติดตั้งตู้ปนั สุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
COVID-19 ดังนี้
สำหรับผู้ให้ ควรล้างมือสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมถุงมือและสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อนำของไปวาง ทั้งนี้ หากของหมดตู้ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ รอจนแห้ง
แล้วค่อยนำของไปวาง
และสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับ ขอให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์
สวมหน้ ากากอนามัยหรือหน้ ากากผ้าทุ กครั้ง และขณะรับ ของให้ ยื นรอคิวโดยเว้นระยะห่ าง ๑ - ๒ เมตร
เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
ทั้ งนี้ ขอรณรงค์ ให้ ผู้ รับ หยิ บ สิ่ งของสำหรับ บริโภคไปแต่ พ อดี เพื่ อ ร่ วมแบ่ งปั น ความสุ ข ให้ แ ก่
คนอื่นด้วย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1567
1) หัวข้อเรื่อง แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือเยียวยา COVID-19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
กระทรวงมหาดไทย ขอประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทางเพื่ อ อำนวยความสะดวกแก่ พี่ น้ อ งประชาชน
ในพื้น ที่ต่างจังหวัด ที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท กรณี ผู้ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 ที่ ล งทะเบี ย นไม่ ส ำเร็ จ สามารถร้ อ งเรี ย นการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาที่ เกิ ด จาก COVID-19 ได้ ที่
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามขอรับคำปรึกษาได้ทางสายด่วน โทร.๑๕๖๗ (ฟรี) ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2272 9530
1) หัวข้อเรื่อง สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ผู้ประกอบการ ลดเสี่ยง COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สรรพากรขยายเวลายืน่ แบบฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ผู้ประกอบการ ลดเสีย่ ง COVID-19
กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษี
อากรตามประมวลรั ษ ฎากร ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ ยื่ น แบบฯ ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ทุ ก ราย เพื่ อ ช่ ว ย
ผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การขยายกำหนดเวลาการยื่น แบบแสดงรายการ 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) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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
ทั้ งนี้ หากท่ านมี ข้ อ สงสั ย หรือ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ Call Center :
๑๑๖๑ ให้บริการข้อมูลสรรพากรตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 19 / 2563 วันที่ 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 ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19
กระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) ได้ด ำเนิ นการมาตรการช่ว ยเหลือ
ด้านอาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แก่ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 และได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท ซึ่ ง ไม่ ใช่ เป็ น เงิ น เยี ย วยา แต่ เป็ น เงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น มาตรการต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาลที่ ก ำลั ง
เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหากับการระบาดของ COVID-19
สำหรั บ การจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ฯ รายละไม่ เ กิ น ๒,๐๐๐ บาท หรื อ เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค
เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ เด็ก เยาวชน คนพิ การ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย
คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาในสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่ลงไป
ตรวจสอบในพื้นที่ หากพบว่ามีความเดือดร้อนจริงก็จะดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน ตามขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคม หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือ แจ้งมายัง ศูนย์ ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม.
โทร ๑๓๐๐ บริการฟรี ๒๔ ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. พบปัญหาลงทะเบียนมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท
ทำอย่างไร ?
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. New Normal วิถีใหม่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และ
ประชาชน
3. คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
“New Normal”
4. ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด
เป็นการชั่วคราว ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๓
กระทรวงคมนาคม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ปรับสักนิด พิชิต COVID-19 สำหรับใช้บริการ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 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 ?
ขอแนะนำประชาชนผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ได้
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา และพบปัญหาในการลงทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลผ่านมาตรการอื่น ๆ ต่อไป
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ในมาตรการอื่น ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
กลุ่ มที่ ๓ ผู้ที่ ล งทะเบียนเรียบร้อ ยแล้วแต่บั ญ ชีไม่ต รง สามารถติด ต่ อธนาคารที่ใกล้บ้านท่าน
เพื่อแก้ไข หลังจากนั้นรัฐบาลจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามขั้นตอนต่อไป
ทั้ งนี้ หากท่ านมี ข้ อ สงสั ย สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอใกล้บ้านท่าน โทร. ๑๕๖๗
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
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 วิถีใหม่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนต้อง
เปลี่ยนแปลงไปทั่ว โลก รวมถึงประเทศไทย เพื่ อป้ อ งกันการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
รัฐบาลขอแนะนำการใช้ชีวิตแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในช่วงนี้ ดังนี้
สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้าต่าง ๆ ให้สแกน
QR Code เพื่อ 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 เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ สามารถ Check in
หรือตรวจสอบสถานที่ที่มีคนหนาแน่นได้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน “New Normal”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วถิ ีใหม่ของประชาชน “New Normal”
“New Normal” หรือวิถีใหม่การดำรงชีวิตประจำวันได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนหลังจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงขอแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน
เพื่อร่วมมือกันก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน ดังนี้
๑. พยายามอยู่บ้าน และออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น
๒. สวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน
๓. ล้างมือเป็นประจำ ทุก ๆ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง เมื่อออกนอกบ้าน
๔. เว้นระยะห่างจากคนอื่น ๑ – ๑.๕ เมตร เสมอ
๕. ใช้รถขนส่งสาธารณะเฉพาะทีจ่ ำเป็น หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด
๖. หากซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ควรนั่งหันข้าง และต้องสวมหมวกกันน็อคและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
๗. พกถุงผ้าติดตัว หลีกเลี่ยงการหยิบจับภาชนะของผู้อื่น
๘. แยะภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
๙. เมื่อกลับถึงบ้าน ควรล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำทันที
นอกจากนั้น ก่อนการเดินทางออกจากบ้านควรประเมินตนเองในเบื้องต้นว่ามีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยง
หรือไม่ พร้อมทั้งประเมินความจำเป็ นและวางแผนการออกนอกบ้านโดยควรใช้เวลาให้ น้อยที่สุด เลือกใช้บริการ
ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันของรัฐ และให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการของ
รัฐกับร้านค้าหรือสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2568 8800
1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึง 30 มิ.ย. 63
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึง 30 มิ.ย. 63
สำนั กงานการบิน พลเรือนแห่ งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบิน เข้าสู่
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕) เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) ภายในประเทศรุนแรงยิ่งขึ้นและสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลง
โดยเร็ว จากเดิมที่ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยจนถึงวันที่
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปเพื่อประสิทธิผลใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศ
เพิ่มเติม โดยห้ ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบิน เข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็ น การ
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
ผู้โดยสารออกจากเครื่อ ง อากาศยานที่ ทำการบิ น เพื่ อให้ ความช่วยเหลือทางมนุ ษ ยธรรม ทำการบิ น ทาง
การแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 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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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก
ช่องทางการติดต่อ Call Center 1584
1) หัวข้อเรื่อง ปรับสักนิด พิชิต COVID-19 สำหรับใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปรับสักนิด พิชติ COVID-19 สำหรับใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ
กรมการขนส่งทางบก แนะนำผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ สาธารณะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเลี่ยง
COVID-19 ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ตลอดการเดินทาง พร้อมสวมหมวกกันน็อค สวมถุงมือ พกแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำสำหรับล้างมือติดตัว
คำแนะนำสำหรับ ผู้โดยสาร ควรนั่งหันข้างแทนการนั่งคร่อมเบาะ พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและ
หมั่นล้างมือบ่อยๆ และขอความร่วมมือในการงดคุยโทรศัพท์ และควรเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตรในช่วงเวลา
นั่งรอและควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
คำแนะนำสำหรับผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ควรทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลั ง
การให้ บริการ ทั้งแฮนด์รถ เบาะที่นั่ง หมวกกันน็อค และผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถปฏิเสธ
ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ และในกรณีที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะมีอาการ
ป่วยหรืออาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 21 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก ๑ เดือน ถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๓
สำนักนายกรัฐมนตรี
2. ศบค. ผ่อนปรนระยะที่ ๓ ปรับเวลาเคอร์ฟิว และ
กิจการ/กิจกรรมบางประเภท
3. เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
“ไทยชนะ” ปลอม
กระทรวงการคลัง
4. คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน รวม
ทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
กระทรวงสาธารณสุข ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด
5. CLEAN Fitness สุขภาพดีได้ สุขอนามัยดีด้วย
ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 21 / 2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบให้ มี ก ารขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ไปอีก ๑ เดือน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั้งการห้ามออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด การจำกัดการ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค
รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รักษาไว้
ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
อีกทั้งสถานการณ์ก ารระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกและในประเทศไทยยั งไม่สิ้นสุด โดยยัง คงมี การ
ระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงในหลายประเทศ และเมื่อได้ผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแล้วกลับ
พบการระบาดของโรคระลอกใหม่ในระดับรุนแรง ดังนั้ น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายระยะเวลาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยในระหว่างนั้นรัฐบาลจะได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่ อ ให้ ก ารป้ อ งกั น และควบคุ ม การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โควิ ด -19 เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและกำหนดมาตรการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการดำรงชีวิตโดย
ปกติสุขของประชาชนไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงใช้บังคับ
ต่ อ ไปควบคู่ กั น หากประชาชนมี ข้ อ สงสั ย หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ หมายเลข ๑๑๑๑
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 21 / 2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ศบค. ผ่อนปรนระยะที่ 3 ปรับเวลาเคอร์ฟิว และกิจการ/กิจกรรมบางประเภท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค. ผ่อนปรนระยะที่ 3 ปรับเวลาเคอร์ฟิว และกิจการ/กิจกรรมบางประเภท
ศู น ย์ บ ริห ารสถานการณ์ โควิ ด -19 หรือ ศบค. มติ ให้ ผ่อ นปรนในกิ จ การและกิ จ กรรมที่ ก ลั บ มา
เปิดให้บริการได้ในระยะที่ 3 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการวัดอุณหภูมิและ
สังเกตอาการป่ วยของพนั กงานและผู้ใช้บริก าร การลงทะเบี ยนกับแพลตฟอร์ม ไทยชนะ และต้ องพั ฒนา
นวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคในระยะยาว สำหรับรายละเอียดการผ่อนปรนในระยะที่ 3 มีดังนี้
- ปรับเวลาเคอร์ฟิว : ตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ของวันถัดไป
- ห้างสรรพสินค้า : ขยายเวลาปิดให้บริการจาก 20.00 เป็น 21.00 น.
- โรงเรียนและสถานศึกษา : สามารถใช้สถานที่ในการสอบคัดเลือกและอบรมระยะสั้นได้ 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/ครั้ง
และจำกัดเวลา
- ลานกิ จ กรรม : ลานโบว์ ลิง สเกต โรลเลอร์เบลด สถานลี ลาศ เปิ ด ให้ บริ ก ารได้ แ ต่ ต้ อ งจำกั ด
ผู้ใช้บริการและกำหนดเวลา
- สวนสัตว์ สถานที่จัดแสดงสัตว์ : สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
สำหรั บกรณี ก ารเดิ น ทางข้ ามจัง หวั ด ประชาชนสามารถเดิ น ทางข้ า มจั งหวั ด ได้ แต่ ทั้ งนี้ รัฐ บาล
ขอความร่วมมือประชาชนให้เดินทางเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น และไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม
ศบค. ยั งคงมาตรการห้ ามเข้ า ราชอาณาจั ก รไว้ เช่ น เดิ ม เนื่ อ งจากยั ง คงมี ความเสี่ ย งเรื่อ งการนำเชื้ อ จาก
ต่ างประเทศเข้ ามา และคนไทยที่ เดิ น ทางกลั บเข้ า ประเทศต้ อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรการควบคุ ม โรคเช่ น เดิ ม
หากประชาชนมี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามได้ ที่ หมายเลข ๑๑๑๑ ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ภาครั ฐ สำนั ก
นายกรัฐมนตรี
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 21 / 2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (ANTI-FAKE NEWS CENTER THAILAND)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (ANTI-FAKE NEWS CENTER THAILAND)
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๘๐๐๐ หรือ สายด่วน ๑๑๑๙ ตลอด ๒๔ ชม.
1) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ปลอม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ปลอม
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (ANTI-FAKE NEWS CENTER THAILAND) ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
จากกรณีที่มีการส่งลิงค์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” โดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนั้น ถูกสร้างขึ้น
เพื่ อใช้ ในการควบคุ ม และป้ องกั นโรคโควิด-19 โดยใช้ชื่อเว็บว่ า www.ไทยชนะ.com หรื อ www.thaichana.com
เท่านั้น นอกจากนี้การใช้งานระบบดังกล่าวสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมแต่
อย่างใด
ส่วนเว็บไซต์ปลอมนั้น จะถูกส่งต่อโดยการส่งลิงค์เพื่อหลอกให้ ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่ น
“ไทยชนะ” ซึ่งเป็นมัลแวร์ในการขโมยข้อมูลจากประชาชน โดยใช้ชื่อเว็บ ไซต์ อาทิ thaichana.pro, thaichana.asia และ thaichana.asia ฯลฯ จึ งขอเตื อนให้ ประชาชนระมั ด ระวัง และอย่ าหลงเชื่ อดาวน์ โหลด
แอปพลิเคชั่นดังกล่าว
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านสายด่วน ๑๑๑๙
ได้ตลอด ๒๔ ชม.
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครัครั้ง้งทีที่ 21
่ 21//2563
2563วัวันนทีที่ ่ 4 มิมิถถุนุนายน
ายน 2563
2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐
1) หัวข้อเรื่อง คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง (สศค.) ร่ ว มกั บ สมาคมสถาบั น การเงิ น ของรั ฐ ได้ จั ด ทำเว็ บ ไซต์
www.เราไม่ ทิ้งกั น -ด้ านการเงิน.com เพื่ อเผยแพร่ม าตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ ได้ รับ
ผลกระทบการจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการ
โดยสามารถเลือกค้นหาได้ทั้งตามสถาบันการเงินของรัฐแต่ละแห่ง ประกอบด้วย ๑.ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) ๒.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๓.ธนาคารออมสิน ๔.ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ๕.ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
๖.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ๗.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๘.บรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ ๙.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
และเลือกตามกลุ่ม เป้ าหมายที่ ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ ๑.เกษตรกรและ SMEs เกษตรกร
๒.ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป ๓.ผู้ประกอบการ SMEs ๔.ผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก และ ๕.Non-Bank
ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ยังมีการจัดกลุ่มตามการช่วยเหลือเป็นด้ าน ได้แก่ พัก ชำระเงินต้น /ดอกเบี้ย ลดอัต รา
ดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือเติมสินเชื่อใหม่ให้เพิ่มเติมอีกด้วย
ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทาง www.เราไม่
ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com เพื่อดูรายละเอียดมาตรการและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ เป็นการอำนวยความสะดวกและ
เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ต้องเดินทางไปติดต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ ด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครัครั้ง้งทีที่ 21
่ 21//2563
2563วัวันนทีที่ ่ 4 มิมิถถุนุนายน
ายน 2563
2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมอนามัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมอนามัย โทร. 0 2590 4000
1) หัวข้อเรื่อง CLEAN Fitness สุขภาพดีได้ สุขอนามัยดีด้วย ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง CLEAN Fitness สุขภาพดีได้ สุขอนามัยดีด้วย ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
การไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส เป็นการใช้เวลาว่างที่ดีสำหรับคนรักสุขภาพ แต่ในช่วงการระบาดของโรค
COVID-19 ประชาชนก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น ดังนั้น ก่อนไปฟิตเนสหรือไปออกกำลังกายตามสถานที่ต่าง ๆ
อย่าลืมหยิบเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไปด้วย เพื่อล้างมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายก่อนการ
ใช้ง าน และในระหว่างออกกำลั งกายไม่ ควรเอามือมาจับ ใบหน้ าโดยเด็ด ขาด และถ้ารู้สึก ไม่ สบาย ป่ วย ไอ จาม
ก็ไม่ควรไปฟิตเนสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและควรรีบไปพบแพทย์ทันที
ส่วนผู้ประกอบการฟิตเนส ก็สามารถให้ความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น จัดให้มีจุดตรวจ
คัดกรองพนักงานและผู้มาใช้บริการ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมื อ ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ มีการพ่นทำความ
สะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ ขอความร่วมมือสมาชิกและพนักงานที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วย หรือพบตนเองมีอาการป่วย ไอ จาม ต้องงดให้บริการชั่วคราว และเพื่อลดความแออัดในการ
ใช้บริการ ควรจำกัดเวลาและจำกัดผู้ใช้บริการด้วย
“CLEAN Together รวมพลังคนไทยป้องกันโรค” ร่วมกันปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้เป็นประจำและทำอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้ งในสถานการณ์ ปกติและในภาวะวิกฤติ เพื่ อสุขภาพที่ดีของเราเอง ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำได้ที่สายด่วนกรมอนามัย โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 22 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. ศบค. ยัน แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
2. ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓
ร้อยละ ๙๐
3. กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลาย กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
หน้ากากอนามัย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน ๕.๕ หมื่นตำแหน่ง กระทรวงแรงงาน
ทั่วประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ช่วงสถานการณ์ COVID-19
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 22 / 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ศบค. ยัน แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค. ยัน แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล
สำหรั บ แอปพลิ เ คชั่ น “ไทยชนะ” ที่ อ ยู่ บ นแพลตฟอร์ ม ในระบบ Android นั้ น ศู น ย์ บ ริ ห าร
สถานการณ์ โควิด -19 หรือ ศบค. ขอชี้แจงว่าระบบไทยชนะไม่ได้ มีการเข้ าถึ งข้ อมูลส่วนตัวของประชาชน
มีเพี ยงเฉพาะขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นเท่ านั้ น สำหรับให้ ประชาชนยื น ยัน ข้ อ มู ลส่ วนบุ คคล โดยในระหว่า ง
การสแกน QR Code เพื่อเข้าใช้บริการร้านค้าต่าง ๆ ระบบไม่ได้ มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
เอาไว้ แ ต่ อ ย่ า งใด แต่ จ ะระบบเก็ บ ข้ อ มู ล ในชุ ด ของตั วเลขที่ บ่ ง บอกว่ า แอปพลิ เคชั่ น ได้ อ่ า น QR Code
ของร้านค้าที่ท่านเข้าใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการใช้ชุดข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นไทยชนะในการติดตาม
ตัวบุคคล เนื่องจากยังไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศ
จึ งขอให้ ประชาชนมั่ น ใจได้ ว่า แอปพลิ เคชั่ น “ไทยชนะ” ไม่ ไ ด้ มี ก ารล้ วงข้ อ มู ลของประชาชน
อย่ างแน่ น อน และขอให้ ประชาชนที่ เข้ าใช้บริก ารร้านค้า /สถานประกอบการต่าง ๆ ให้ สแกน QR Code
ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อร่วมกันป้องกัน มิให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงอีก
ทั้งนี้ หากท่านมีข้ อสงสัย สามารถสอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ที่ หมายเลข ๑๑๑๑ ศู นย์ บริการข้ อมูลภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 22 / 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงการคลัง หมายเลข ๑๖๘๙
1) หัวข้อเรื่อง ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ร้อยละ 90
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ร้อยละ 90
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากประกอบเกษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย และที่ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ และเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ที่กำหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐
สำหรับปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้ระบาดอย่าง
รุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง จึงสมควรลดภาษีสำหรั บ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ความจำเป็ น ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ บรรเทาผลกระทบต่ อ ประชาชนโดยรวม โดยให้ บังคั บใช้ ตั้ งแต่ วัน ถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สำหรับ การลดภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ างให้ ลดจำนวนภาษี ในอั ต ราร้ อยละ ๙๐ ของจำนวนภาษี
ที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
แต่อย่างไรก็ตามการลดภาษี ข้างต้นไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา ๙๖ และ
มาตรา ๙๗ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ ๙๐ ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะส่งผลให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับการลดภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวน
ภาษีที่คำนวณได้ จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่
ขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการ
แพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ในประเทศไทย หากมี ข้ อ สงสั ย หรื อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โทร สายด่ ว น
กระทรวงการคลัง หมายเลข ๑๖๘๙
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 22 / 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย
จากการที่ มี ข่าวปรากฏตามสื่ อต่ าง ๆ ว่ ามีก ารกำหนดให้นั ก เรีย นสวมใส่ ห น้ากากอนามั ยตามที่
โรงเรียนกำหนด กระทรวงศึกษาธิการ ขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากาก
อนามัยของเด็กนักเรียน และขอให้นึกถึงความปลอดภัยนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่า นักเรียนจะสวมใส่หน้ากาก
อนามัยที่มีลวดลายหรือไม่ก็ตาม และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคน
ในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 22 / 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่งทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่งทั่วประเทศ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ว่างงานและผู้ที่สนใจหางาน
ซึ่งในขณะนี้ตลาดงานกำลังต้องการคนเป็นจำนวนมาก แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่ในหลาย
องค์ กร ภาคธุรกิ จต่ าง ๆ ก็ ยังคงต้อ งมีความต้อ งการบุ คลากรและแรงงานเพื่ อ ให้ ธุรกิ จ เดิน หน้ าต่อ โดยมี
ตำแหน่งงานว่างที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ถึง ๕๕,๐๙๓ อัตรา ทั่วประเทศ โดยมีตำแหน่งงานที่ เป็นที่ต้องการ
มากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่
๑. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) – ขายของหน้าร้าน
๒. แรงงานด้านการผลิต
๓. ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่น ๆ
๔. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
๕. พนักงานบัญชี
ส่วนใหญ่เป็นเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้งนี้ หาก
ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา ติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทั่วประเทศ,
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐, ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center),
เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ "เสิร์ฟงานด่วน" และสายด่วนกระทรวง
แรงงาน โทร. ๑๕๐๖ กด ๒
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 22 / 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2590 1401-2 โทรสาร: 0 2591 8612 - 3
๑) หัวข้อเรื่อง ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ช่วงสถานการณ์ COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ช่วงสถานการณ์ COVID -19
หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนให้ ร้านอาหารต่างๆ เปิดให้บริการได้แล้ว กรมอนามัยจึง ขอแนะ
๖ มาตรการหลัก สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศู นย์อาหาร โรงอาหาร
ร้านอาหาร ผู้ให้บริการร้านอาหารและผู้เข้าใช้บริการควรร่วมมือกันปฏิบัติตาม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
และเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
๑) ผู้ให้บริการต้องทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการแก่ลูกค้า
๒) ก่อนเข้าใช้บริการร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ประกอบการด้วย
๓) ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ต้องจัดให้ มีจุด คัดกรอง ล้างมือด้ วยสบู่ห รือแอลกอฮอล์เจล ณ จุ ด
บริการที่จัดไว้ ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
๔) นั่งเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร และเว้นระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย ๑ เมตร
๕) ผู้ให้บริการต้องควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัดจนเกินไป
๖) ห้าม! ดื่มสุราหรือเครื่องอื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมอนามัย
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา
ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง
2. กพท. ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยาน กระทรวงคมนาคม
ขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป
กระทรวงคมนาคม
3. การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวน
รถชานเมือง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ ๑๑ มิ.ย ๖๓
4. ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกัน กระทรวงศึกษาธิการ
COVID-19 ก่อนเปิดเทอม
กระทรวงพาณิชย์
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔
ทั่วประเทศ
หมายเหตุ
1. ข้อ มู ลดั งกล่ าวเป็ น ข้ อมู ล เพื่ อ การสร้ างการรับ รู้ ที่ มาจากทุ กกระทรวง ตามบั น ทึ กข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้า งการรั บรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่ มเติมหรือขยายความข้ อมูลที่ใ ช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จั งหวัดนำข้ อมูล เพื่ อสร้ างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวั ดสามารถดาวน์โ หลดข้ อมูลข่ าวสารเพื่อ สร้างการรั บรู้สู่ชุ มชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมู ล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2270 6400
1) หัวข้อเรื่อง เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง
ตามที่มี การแชร์ข้อมูล ใน Social Media เกี่ยวกับ การเชิ ญชวนประชาชนให้เ ข้ามาตรวจสอบสิทธิ
รับเงิ น ๓,๐๐๐ บาท จากรัฐบาล ผ่ านระบบบูรณาการฐานข้อมูล สวัส ดิการสังคม หรือ e-Social Welfare
ของกรมบัญชีกลางนั้น ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด คิดว่ารัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่ว ยเหลือ อี ก
๓,๐๐๐ บาท โดยจะเข้ามาลงทะเบียน และเช็คสิทธิท์ ี่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check
ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับเช็คสิทธิ์สวัสดิการสังคมของภาครัฐ
เพื่อป้องกันมิให้ป ระชาชนจะไม่ห ลงเชื่อข้อมูลที่เ ป็นเท็จ กรมบัญ ชีกลาง ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว
ไม่เป็นความจริง เนื่องจากระบบ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง คือระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิท ธิ
ของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ ที่จ่ายกรณี
ปกติเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชือ่ ข้อมูลที่แชร์ใน Social Media หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2568 8800
1) หัวข้อเรื่อง กพท. ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานทีเ่ ปิดให้อากาศยานขึน้ ลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศ
ยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็ นต้นไป ได้แก่ ตาก ตราด นครราชสีมา นราธิวาส ปาย
เพชรบูรณ์ และสุโขทัย สำหรับท่าอากาศยานอื่นที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ขอให้ติดตามประกาศจาก กพท. ต่อไป
ขอให้ผู้ ใช้บ ริก ารท่ าอากาศยานโปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ ละสนามบิ น และการปฏิบั ติ ตั ว
ในการเดิน ทางเข้าจัง หวัดของแต่ละจั งหวัด และเปิด ให้อากาศยานขึ้ นลงได้เฉพาะระหว่า งเวลา ๐๖.๐๐ –
๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ กรณีอากาศยานขนส่งผู้โดยสารจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามทำการบินเข้าสูป่ ระเทศไทย
เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น.
สำหรับรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ได้แ ก่ ขอนแก่น ชุมพร ตาก ตราด ตรั ง
นครพนม นครราชสีมานครศรีธรรมราช น่านนคร นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลก เพชรบู รณ์ แพร่ แม่สอด
แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ เชียงใหม่ ดอนเมื อ ง
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน อู่ตะเภา
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ 11 มิ.ย 63
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ 11 มิ.ย 63
ตามที่ศูนย์บริห ารสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.
มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง
สาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดทีเ่ ริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น.
และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา ๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นทีจ่ ังหวัดในช่วงเวลาห้ าม
ออกนอกเคหสถานได้ ดั งนั้น เพื่อเป็ นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่ มีความจำเป็ นต้อ ง
เดินทางโดยรถไฟ ทั้ งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ ามเขตพื้น ที่จังหวัด การรถไฟฯ
จึงได้ป ระกาศเปิ ดเดิน ขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถชานเมือ ง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้อ งถิ่ น
(เพิ่มเติม ) จำนวน ๑๐๘ ขบวน โดยเริ่มให้ บริการตั้ งแต่วันที่ ๑๑ มิถุ นายน ๒๕๖๓ เป็ นต้นไป สำหรับ ผู้โดยสาร
ที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ ๓๐ วัน เริ่มเปิดจองวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ในด้ านมาตรการป้อ งกัน ความเสี่ ย งจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด – 19)
ได้ด ำเนิ นการตามนโยบายของรัฐ บาลและกระทรวงคมนาคมอย่ างเคร่ งครั ด โดยให้ พนั กงานด้ านปฏิ บัติ การ
ที่เกี่ ยวข้ องสวมใส่ห น้ากากอนามัย หรื อหน้ ากากผ้ า และถุ งมื อยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ใ ห้บริ การ
มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน/นั่ง ให้ชัดเจน และ
จำกัดการจำหน่ายตั๋ วโดยสารไว้ที่ ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่ นั่งทั้ง หมด และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ
หากผู้ โดยสารที่ เดิ น ทางไกลเกิน กว่า ๓ ชั่ ว โมง ให้ เตรีย มอาหารไปรั บ ประทานเอง พร้ อมดำเนิ น การติด ตั้ ง
แอปพลิเคชั่น (application) “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้ /โบกี้) เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออก
ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่าน Check-in และ Check-out จากแอปพลิเคชั่นดังกล่าว
ทั้ง นี้ สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง กำหนดเวลาต่ า ง ๆ ได้ที่ ศู น ย์ บ ริก ารลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์
หมายเลขโทรศั พท์ ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง หรือ สถานี รถไฟ หรื อเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ที มพี อ าร์ ก ารรถไฟ
แห่งประเทศไทย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเ พื่อป้ องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัตเิ พื่อป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ ออกแนวทางเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิด ภาคเรีย นป้องกั น
COVID-19 เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติสํ าหรั บ สถานศึ ก ษาในการป้ องกัน การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19
อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏิบั ติ ง านได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้อย่างปลอดภัย ดังนี้
๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
๒. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
๔. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง
๕. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย
๖. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึ กษารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้จาก คู่ มือปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษาในการป้ องกั น
การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับ เผยแพร่ในเว็บ ไซต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่ อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ๑๑๑๑
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงพาณิชย์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1203
1) หัวข้อเรื่อง มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ
โครงการดี ๆ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ระดับอําเภอ” กลับมาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นล็อตที่ ๔
ซึ่งถือเป็น ล็อตพิเศษที่ลงไปจำหน่ายสินค้าถึ งระดับอำเภอทั่วประเทศครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ดำเนินการจั ด
สถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓
การจำหน่ายสินค้า ลดราคาเริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ในพื้ นที่เริ่มต้น 45 จังหวั ด
45 อำเภอทั่ ว ประเทศ โดยสถานที่ จัด งาน ตามที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด และอำเภอกำหน ดหรื อ พื้ น ที่ อื่ 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 หากประชาชนมี ข้อสงสัย หรือสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติ มสามารถติดต่ อได้ที่ สำนั กงานพาณิ ชย์
ทุกจังหวัด หรือ โทร สายด่วน 1203
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ?
กระทรวงการคลัง
2. รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน
3. ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
กระทรวงคมนาคม
4. แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
กระทรวง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒”
การอุดมศึกษา
จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ?
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ?
การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ตามข้อกำหนดฯ ฉบั บ ๑๐ แห่ง พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นฯ รัฐบาลได้ ผ่อนคลาย
กิจกรรม กิจการ สถานที่ต่าง ๆ ให้แก่ ประชาชน โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ความจำเป็น ความพร้อมและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต การปรับตัวของประชาชน และความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ดังนี้
- การใช้สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา
โรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรีย นที่ มี นั ก เรีย นทั้ งโรงเรีย นไม่ เกิ น ๑๒๐ คน
ต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียน การสอน สถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับ
โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ผ่อนผันให้จัดประชุม อบรม สัมนา นิทรรศการ แสดงสินค้า
จัด เลี้ ย ง งานพิ ธี การแสดงนาฏศิ ลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือ การจั ดกิ จ กรรมต่ าง ๆ การจำหน่ ายสุ ร าหรื อ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมาย โดยให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ยกเว้นผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่เปิดให้บริการ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน
ศูนย์เด็กพิ เศษ สถานดู แลผู้สูงอายุ สถานที่ บริการดูแล สถานที่ พำนั กอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่น ที่จั ด
สวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ ดำเนินการให้บริการได้แบบรายวัน
- กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ผ่อนผันให้มีการอบตัว อบสมุนไพร
อบไอน้ ำแบบรวมหรือการนวดบริ เวณใบหน้ า ในสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพ สปา หรือ นวดแผนไทย
ยกเว้น อาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ และผ่อนผันให้เปิดสวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้น
การใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวเช่น บ้านบอล บ้านลม สำหรับการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
สามารถดำเนินการได้ รวมถึงสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายหรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา
ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นสามารถให้จัดให้มีการแข่งขั นและ
ถ่ายทอดสดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน
- การเดินทาง ผ่อนผันให้มีการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด
สำหรับมาตรการในระดับจังหวัด ให้ดำเนินการตามมาตการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด โดยยังมีอำนาจในการสั่งให้เปิด-ปิด
สถานที่ที่มีความเสี่ยง และหากพบการกระทำที่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามได้
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๒๓๔๕ หรือ ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑ ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเยียวยา ๑,000 บาท 3 เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเงินช่วยเหลือเยียวยา คนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน รวมเป็นเงิน
๓,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ (สิทธิ์ใน
เดือนพฤษภาคม รัฐบาลจะทำการจ่ายย้อนหลัง) โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๔,๒๒๒ คน
โดยผู้ ที่ ได้รับเงินเยีย วยา ๓,๐๐๐ บาท จะต้ อ งไม่ เคยได้ รับสิท ธิ์ ช่วยเหลื อเยีย วยาจากโครงการอื่น ของรั ฐ
(โดยผู้ ที่ ได้ รับเงิน เยีย วยา ๕,๐๐๐ บาท จะไม่ได้รับสิ ท ธิ์ในโครงการนี้ ) ทั้ งนี้ ท่ านสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๒๓๔๕ หรือ ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
กระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่
คณะกรรมการบริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (ศบค.)
ได้พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในระยะที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินการมาแล้ว
เป็นลำดับ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ
การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด
เพื่ อให้เกิด การพั ฒ นาเศรษฐกิจแบบวิถี ใหม่ ซึ่งเป็ น โอกาสของประเทศไทย ที่จ ะฟื้ น ฟูเศรษฐกิ จ
รองรับนักท่องเที่ยว และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
จึงขอให้ ประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมปฏิบัติตาม 6 แนวทางหลัก การดำเนิน ชีวิตทางเศรษฐกิจควบคู่ชีวิต
วิถีใหม่ ดังนี้
• สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน
• ล้างมือบ่อยๆ
• หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing)
• ทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ อย่างสม่ำเสมอ
• ใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการร้านค้า/สถานประกอบการ หรือไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งนี้ ประชาชนคนไทยต้องร่วมมือกัน ดำเนินเศรษฐกิจ ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครั ด
อย่าการ์ดตก ไม่กลับไปจุดเดิม
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2271 8888 หรือ Call Center ๑๕๘๔
1) หัวข้อเรื่อง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่
หรือ New normal โดยวางแผนการเดิน ทางเผื่อ เวลาในการเดิน ทาง ซื้ อหรือ จองตั๋ วโดยสารผ่านช่องทาง
การจำหน่ ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า หลีก เลี่ยงการซื้อ ตั๋วโดยสาร ณ สถานี ขนส่งผู้โดยสารเพื่ อลดความแออั ด
ลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ระบุจุดเดินทางที่ออก
และจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ
นอกจากนี้ ขอให้ ผู้โดยสารสวมหน้ ากากอนามั ยหรือ หน้ ากากผ้ าตลอดการเดิน ทาง หมั่ นล้างมื อ
ด้วยแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอด
ตามที่กำหนดไว้และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กำหนดอย่า งเคร่งครั ด หากประชาชนมี ข้ อ สงสัย สามารถสอบถามข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์
๐ ๒๒๗๑ ๘๘๘๘ Call Center ๑๕๘๔ หรื อ โทรศั พ ท์ ห มายเลข ๑๑๑๑ ศู น ย์ บริ ก ารข้ อ มู ลภาครั ฐ สำนั ก
นายกรัฐมนตรี
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2610 5330 - 31
1) หัวข้อเรื่อง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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
สามารถติดต่ อได้ ที่สำนั กงานบริหารโครงการตามนโยบาย โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๐ - ๓๑ และเว็บ ไซต์ของ
หน่วยจ้างแต่ละแห่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทยอยลงประกาศ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
COVID-19 ระยะที่ ๒
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นหูเป็นตาอย่าให้การ์ดตก
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
3. สิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและ กระทรวงยุติธรรม
ค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดีอาญา
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. การปรับสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ กระทรวงยุติธรรม
ในทางที่ถูกต้อง
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. โรคและภัยสุขภาพทีต่ ้องระวังในช่วงฤดูฝน
หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ ๒
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ ๒
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย เพิ่มเติมระยะที่ ๒ ดังนี้
๑) ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป ร้อยละ ๒ - ๔ ต่อปี สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกำกับ (มีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
๒) เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชำระเป็นงวด
สำหรับลูกหนี้ที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติม และมีการชำระหนี้ทดี่ ีมาอย่างต่อเนือ่ ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ขยายวงเงินจากเดิม ๑.๕ เท่า เป็น ๒ เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราวถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (มีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
๓) มาตรการขั้นต่ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ ๒ (มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๓) ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
และไม่เป็ น NPLs ณ วัน ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๖๓ โดยจัด ให้ มีท างเลือ กความช่วยเหลือ ขั้ น ต่ำให้ ลูก หนี้ ที่ ได้รับ
ผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อ เช่น การผ่อนชำระขั้นต่ำ การเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาว การ
ลดค่างวด การเลื่อนชำระค่างวดหรือเงินต้น เป็นต้น และกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินอำนวยความสะดวก
รวมทั้งให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้
การช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่ำ ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่สามารถเรียก
เก็บเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และในกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะชำระหนี้ก่อนกำหนด จะไม่มีการคิดค่าเบี้ย
ปรับ ทั้ งนี้ ลูกหนี้ ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้ บริการ
ทางการเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผู้ให้บริการทางการเงินต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ เพื่อ
ช่วยบรรเทาภาระให้ลูกหนี้ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เปลี่ยนสินเชื่อจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
เลื่อนการชำระค่างวด ลดดอกเบี้ย และกรณีลูกหนี้ี่ NPLs ขอให้พิจารณาชะลอการยึดทรัพย์
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ร ายย่ อ ยเพิ่ ม เติ ม ระยะที่ ๒ นี้ จะทำให้ ลู ก หนี้ ได้ รับ ความช่ ว ยเหลื อ ที่
เหมาะสมอย่างทัน ท่วงที ลดภาระหนี้แ ละโอกาสการผิด นัดชำระหนี้ ขณะที่ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยง และมีวิธีปฏิบัติต่อลูกหนี้ในแนวทางเดียวกัน
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นหูเป็นตาอย่าให้การ์ดตก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นหูเป็นตาอย่าให้การ์ดตก
หลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด -19) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ก ลั บ มาดำเนิ น กิ จกรรมในชี วิต ประจำวั น ได้ แต่ อ ย่างไรก็ต าม ศู น ย์ บ ริห าร
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค. ขอความร่ ว มมื อ พี่ น้ อ ง
ประชาชนร่วมกันช่วยเป็นหู เป็นตา เกี่ยวกับการมั่วสุมหรือการดำเนินกิจกรรมที่ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของ
ศบค. เพื่ อป้ อ งกั น การกลั บ มาแพร่ระบาด ของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ซ้ำอี ก และป้ อ งกั น
ไม่ให้การ์ดตก
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบกิจกรรม/กิจการ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. สามารถ
แจ้งเบาะแสดังกล่าว ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๓๘ หรือ ๑๙๑ หรือที่หมายเลข ๑๑๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง สิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดีอาญา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดีอาญา
กระทรวงยุติธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลย แก่บุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้เสียหาย
ในคดีอาญาซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย จากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่ ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และ (2) จำเลยในคดีอาญาที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูก
คุ ม ขั ง ในระหว่ า งพิ จ ารณาคดี และปรากฏหลั ก ฐานชั ด เจนว่ า จำเลยไม่ ไ ด้ เป็ น ผู้ ก ระทำความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอ าญา พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้รับทราบถึง
สิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย
โดยผู้เสียหายและจำเลยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จำเลยในคดีอาญาได้ดังนี้
(1) กรณีผู้เสียหาย สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ
(2) กรณีจำเลย สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุ ติธ รรม สำนั ก งานยุติธ รรมจังหวัด ทุกจังหวัด เรือนจำ ทั ณ ฑสถานทุ กแห่ง และสถานพิ นิ จและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรม โทร.1111 กด 77
หรือ www.rlpd.go.th
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที่ 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 และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การปรับสถานะพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถกู ต้อง
“กระท่อม” ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้
แต่ห้ามเสพ เว้นแต่เสพเพื่อรักษาโรคตามคำสั่งของแพทย์ หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย โดยมีสารสำคัญ
คือ “สารไมตราเจนีน” ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีสรรพคุณทางยาใช้ใน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคน
ใช้เพื่อการทำงาน เช่น ชาวประมง เกษตรกร หรือแรงงาน 2) กลุ่มคนที่ ใช้เพื่อผ่อนคลาย เช่น ดื่มเป็น ชา
ในการสังสรรค์ทั่วไป 3) กลุ่มคนที่ใช้แก้ปวด ซึ่งนักวิจัยกำลังศึกษาเพื่อใช้แทนเมทาโดนในการรักษาการติด
เฮโรอีนและการรักษาผู้มีอาการพาร์กินสัน เป็นต้น
“กระท่อม” มักถูกกลุ่มคนนำมาใช้แบบผิดๆ โดยนำไปผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทอื่นๆ ทำให้มีความผิดตามกฎหมาย รวมถึงหากนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายก็ต้องได้รับอนุญาต
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น และตามข้อตกลงของสหประชาชาติ (UN) ไม่ได้กำหนดให้
กระท่อมเป็นยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นหากถอดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ จะสามารถ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น
หนึ่งในเหตุผลสำคัญของนโยบายถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด คือ พืชกระท่อมสามารถพัฒนา
เพื่อนำมาใช้เป็นยาได้ ทั้งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
พบว่า สารสำคัญในพืชกระท่อมมีฤทธิ์ระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับมอร์ฟีนแต่มีความเป็นพิษน้อยกว่า ซึ่งหาก
มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอาจใช้เป็น สารทดแทนยาเสพติด จำพวกโอปิออยด์ในคนที่ติดฝิ่นหรือมอร์ฟีน ได้ ใน
อนาคต ส่ว นในทางการแพทย์แ ผนไทยพบว่ามี การนำพื ชกระท่ อมไปใช้ เข้าเป็ น ตัวยาในตำรับ ยาแผนไทย
ประเภท ยาแก้ท้องเสีย แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ทำให้นอนหลับและระงับประสาทโดยปรากฏหลักฐานในตำรา
การแพทย์แผนไทยว่ามีการนำพืชกระท่อมมาใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคด้วย
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการปรับสถานะของพืชกระท่อม และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. www.oncb.go.th/Pages/kratom63.aspx
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 25 / 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๔๒๒ สายด่วนกรมควบคุมโรค
1) หัวข้อเรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่ตอ้ งระวังในช่วงฤดูฝน
กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนมักพบโรคแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
9 โรค และ 4 ภัยสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ ควรต้องดูแลสุขภาพอนามัยมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ
กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ 1) โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ
2) โรคปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อทางการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรื อไอ จาม วิธีการป้องกัน
คือ รักษาสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
กลุ่มที่ 2 เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ 1) โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทาน
อาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค 2) โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มี
การปนเปื้อนของสารเคมี หรือโลหะหนัก 3) โรคอหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร
น้ ำดื่ ม หรือจากแมลงวัน ที่ เป็ น พาหะนำโรค วิธี ก ารป้ องกั น คื อ ล้ า งมื อ ให้ ส ะอาดทั้ งก่ อนและหลั งการ
ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร หรือหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ดื่มน้ำสะอาด รับประทานอาหารที่
สะอาดและปรุงสุกใหม่
กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ 1) โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค 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) การบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการจมน้ำ ผู้ปกครองควรดูแลเด็ก
อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้แก่เด็กในการเอาตัวรอด ทำเครื่องป้องกัน ทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำ 2) การบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า ให้หลบในที่ปลอดภัย เช่น อาคารขนาดใหญ่ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้ง
ในขณะที่เกิด พายุฝนฟ้าคะนอง 3) อัน ตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัด ควรจัดบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็น ที่
หลบซ่อ นของสั ต ว์ มี พิ ษ และ 4) อั น ตรายจากการกิ น เห็ ด พิ ษ หากไม่ มั่ น ใจว่ า เป็ น เห็ ด พิ ษ หรื อ เห็ ด ที่
รับประทานได้ ไม่ควรนำมารับประทาน
ทั้ งนี้ หากประชาชนมี ข้ อสงสัย สามารถสอบถามข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สายด่ วนกรมควบคุ ม โรค
โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๑
กระทรวงการพัฒนา
2. พม. พร้อมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา
สังคมและความมั่นคง
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
3.
4.
5.

กรมการขนส่งทางบก แนะ !!! ๖ มาตรการ รถรับ-ส่ง
นักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
รัฐหนุนท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”
ออกให้ ๔๐ % ! ลงทะเบียน ๑๕ ก.ค. นี้
เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ?

ของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวงการคลัง

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 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 ฉบับที่ ๑๑
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ศบค.) ได้ชี้แจง
ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้
• การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ต้องจัดให้มีความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
• การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา และการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ชมใน
สนามแข่งขัน การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยสถานที่กิจการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่อนคลาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
- ห้างสรรพสิน ค้า ศูน ย์การค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัด กิจ กรรม สามารถเปิด ดำเนิ น การได้
ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. และร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ
- สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ในภัตตาคาร สามารถเปิดให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ได้
แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ต้องจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ
- สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด สนามชนโค
สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่น ๆ ลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ
• การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ หรือ ศาสนพิ ธี ทุ ก ศาสนาต้ องดู แลให้ สอดคล้ อ งตามมาตรการขององค์ ก ร
ปกครองทางศาสนา
• การขนส่งสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด
• การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้า
ผ่านแดนได้ตามความจำเป็น
• มาตรการป้องกันโรค การจัดสถานที่หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด ต้องมีมาตรการป้องกัน
โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย
๑ เมตร และจำกัดจำนวนมิให้แออัด มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผั ส และ
มีระบบแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ราชการกำหนด
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
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. พร้อมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางทีไ่ ด้รับผลกระทบจาก COVID-19
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบาง
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจาก
มาตรการฯ อื่นของรัฐบาล รายละ ๓,๐๐๐ บาท (เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่มเด็กแรกเกิด ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว (๒) กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว และ (๓) กลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะได้รับ เงินเยียวยารายละ ๑ สิทธิ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือ
เยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน
(สำนักงานประกันสังคม) ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบปั ญหาภาวะทางเศรษฐกิจ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนอยู่แล้วจึงไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการนี้ 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
แต่ ห ากจ่ า ยไม่ ทั น ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ ก็ จ ะทบไปจ่ า ยในเดื อ น กรกฎาคม ๒๕๖๓ (รวม ๓ เดื อ น)
โดยจ่ายเงินผ่าน ๒ ช่องทาง ได้แก่ (๑) บัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชี
ธนาคารอยู่เดิม และ (๒) ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นเงินสดให้ กับ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงิน
อุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร ๑๓๐๐ ฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที่ 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 กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ๖ มาตรการ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
กรมการขนส่ ง ทางบก ได้ ก ำหนดมาตรการควบคุ ม การแพร่ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด ภาคการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้
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
เพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู
เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น
๕. ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรค
ของแพทย์หากพบผู้ติดเชื้อ
๖. ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
นอกจากนี้ กรมการขนส่ ง ทางบกเข้ ม งวดตรวจสอบรถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามที่กำหนดด้วย โดยได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัย
และการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน ๑๕๘๔
*********

-2ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที่ กรกฎาคม 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที่ 9 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 รัฐหนุนท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ออกให้ ๔๐ % ! ลงทะเบียน ๑๕ ก.ค. นี้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 ผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก ๔๐% ของราคาที่พัก
ต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท) ให้แก่นักท่องเที่ยว จำนวน ๕ ล้านคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
จำนวน ๒ ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารในลักษณะการจ่ายเงิน คืน ผ่าน
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 สำหรับโรงแรมที่สนใจจะเข้าร่ว ม
โครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นั กท่องเที่ ยวที่ลงทะเบียนจองที่ พักผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน ” ไว้แล้ว จะได้รับ เงิน
ในลักษณะของบัตรกำนั ลดิจิทัล หรือ E-Voucher ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวน ๖๐๐ บาทต่อคืน
(สูงสุด ๕ คืน ) เพื่อนำไปเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว และสามารถสแกน
บาร์โค้ดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ของร้านค้าหรือสถานประกอบการ โดยนักท่องเที่ยวจะใช้เงิน
จำนวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่เช็คอินถึงวันที่เช็คเอาท์ เวลา ๒๓.๕๙ น. เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในวันอื่นได้
และต้องใช้ภายในจังหวัดที่เดินทางไปท่องเที่ยวเท่านัน้ หากใช้ไม่หมดในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะทำการตั ด
เงินส่วนที่เหลือคืนทันที
นอกจากนั้ น ยังได้ด ำเนิ น “โครงการกำลังใจ” ที่ เปิด ให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๑.๒ ล้านคน สามารถเที่ยว
ผ่ า นบริ ษั ท นำเที่ ย วไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ วั น ๑ คื น ไม่ เกิ น ๒,๐๐๐ บาท คนละ ๑ สิ ท ธิ์ ช่ ว งเวลาตั้ งแต่ วั น ที่
๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วย

*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
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 เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ?
กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำวิธีการสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล กรณี ที่
เด็กเล็กไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัย ดังนี้
๑. ผู้ปกครองควรใส่ให้ ดูเป็น ตัวอย่าง เพราะเด็กวัย ๑ ขวบสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของ
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองได้
๒. ใส่ให้พี่ตุ๊กตาตัวโปรด ซึ่งอาจช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ อยากมีเพื่อนใส่หน้ากากอนามัย
ไปด้วยกัน
3. เลือกขนาดให้พอดี ลวดลายการ์ตูนที่เด็กชอบให้เหมาะกับเด็ก
4. ให้รางวัลเมื่อหนูน้อยสวมใส่หน้ากาก
5. การเล่านิ ทานเรื่องไวรัส ซึ่งเด็กๆ มักจะมีจินตนาการ พ่อแม่ สามารถเล่าเรื่องราวเพื่อสร้าง
ความเข้าใจพร้อมปกป้องตัวเองตามเรื่องราวในนิทาน
ทั้ งนี้ หากท่ านมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ สายด่ ว น
สุขภาพจิต โทร. ๑๓๒๓
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
1. เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน
เริ่ม ๑๕ ก.ค. นี้
กระทรวงการพัฒนา
2. พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา
สังคมและความมั่นคง
๓ กลุ่มเปราะบาง
ของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร
รอบ ๓ เริ่ม ๑๕ ก.ค. นี้
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
4. ปภ. แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย
มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
5. ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ ๖๐-๖๕ ปี
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐
3.

-

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144
๑) หัวข้อเรื่อง เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อม ย้ำ! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เริ่ม 15 ก.ค. นี้
รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน
ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง
สนั บ สนุ น การสร้ า งงานและฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ ของประเทศในองค์ ร วม ลงทะเบี ย นรั บ สิ ท ธิ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เที่ยวได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563
สำหรั บ โรงแรม ร้ า นอาหาร และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ได้ เปิ ด ให้ เริ่ ม ลงทะเบี ย นตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ กรกฎาคม 2563 ซึ่ง ประเภทกิ จการที่ ส ามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ แก่ โรงแรม/ที่ พั ก ที่ มี ใบอนุ ญ าต
ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ ททท.
สำหรับประชาชน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ณ วันที่ลงทะเบียน
สิ ท ธิ พิ เศษที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ คื อ 1) สนั บ สนุ น ส่ ว นลดค่ า โรงแรมที่ พั ก รั ฐ บาลสนั บ สนุ น
ค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน
5 ห้อง หรือ 5 คืน เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ 2) สนับสนุน
ส่ ว นลดค่ าอาหารและค่ า เข้ าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยรัฐ บาลจะสนั บ สนุ น คู ป องอาหาร/ท่ อ งเที่ ย วมู ล ค่ า
600 บาทต่อห้ องต่อคืน ให้ กับประชาชน 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 ประชาชนจะได้รับสิทธิต ามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัด
ตามทะเบียนบ้านของตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
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.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา ๓ กลุ่มเปราะบาง
ตามที่ รัฐบาลได้ อ อกมาตรการช่ วยเหลื อ เยี ยวยากลุ่ ม คนเปราะบางที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการฯ อื่นของรัฐบาล
เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละ ๓,๐๐๐ บาท
(เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่ม
เด็ก แรกเกิด ที่ได้รับเงิน อุด หนุน เด็กแรกเกิด อยู่แล้ว (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว และ
(๓) กลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยารายละ ๑ สิทธิ โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเพิ่มเติม
รัฐ บาลจ่ า ยเงิน ผ่ าน ๒ ช่ อ งทางการ ได้ แ ก่ (๑) กรมบั ญ ชี ก ลางโอนเงิน ผ่ านบั ญ ชี ธนาคารของ
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 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2555 0555
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้จ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
และครอบครัว ที่ผ่านมาได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ในรอบที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
จะได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตกรที่ผ่านการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับ เกษตรกรได้อีก
๑๒๑,๓๙๔ ราย เนื่ องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงิน หรือกรณี ที่ชื่อบัญชีไม่ต รงกับ
ชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ หรือบัญชีถูกอายัด และบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งช่องทางสำหรับ
รับโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com
สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ฯ ซึ่งมีผู้ยื่นอุท ธรณ์ ๑๘๙,๖๖๓ ราย
สามารถจำแนกสถานะได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร
จำนวน 73,975 ราย อยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป 2) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รบั เงินเยียวยาเกษตรกร เห็นควรยุติการพิจารณา จำนวน 108,391 ราย และ 3) กลุ่ม
ผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ
กรมส่งเสริมการเกษตร และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบที่ขนึ้ ทะเบียนประมาณ ๑๐ ล้านราย (ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รบั ความ
ช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ได้รับเงินจ่ายตรงรวม ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย สามารถทำให้เกษตรกรและ
ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 0555
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที่ 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 รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย
ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีการเตรียมตัว รับมือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนี้
• วิธีเตรียมพร้อมรับมือ
1. ติดตามพยากรณ์อากาศ
2. ตรวสอบบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง
3. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด
4. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น
5. พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
กรณีอยู่ในอาคาร
1. ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่า
2. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง
3. งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ป้องกันการถูกฟ้าผ่า
กรณีอยู่กลางแจ้ง
1. อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันการถูกล้มทับ
2. ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า
3. งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่
หมายเลข 1784 สายด่วนนิรภัย
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506
๑) หัวข้อเรื่อง ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ทอี่ ายุ 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ โดยการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาส
ให้ แ รงงานอิสระหรือผู้ป ระกอบอาชีพอิสระ ที่มี อายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบ ริบู รณ์ สามารถสมัค ร
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
สำหรั บ ผู้ สู ง วั ย ที่ ส นใจสมั ค รเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 สามารถสมั ค รได้ ที่ ส ำนั ก งาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ ที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ
สำนั กงานประกัน สังคม สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกัน สังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือ ถือ ที่เว็บ ไซต์
www.sso.go.th โทรศัพ ท์สายด่วน 1506 หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)
ทั้งนี้ ขอย้ำถึงผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกั นตนตาม
มาตรา 40 และจ่ายเงิน สมทบทั น ที หากอายุเกิ น 65 ปี บ ริบู รณ์ แล้ว จะไม่ส ามารถสมัค รได้ สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สำนั ก เสริ ม สร้า งความมั่ น คงแรงงานนอกระบบ โทรศั พ ท์ 02 965 2106
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่ วน 1506 ให้บริการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินต้น
และพักชำระดอกเบี้ย ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๓
2. มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาค กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
กระทรวงสาธารณสุข ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด
3. Active Case Finding “พบเร็ว รักษาเร็ว
ตัดตอนการระบาด” โควิด-19
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. กปภ. เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก ๑๐ วัน เป็น ๒๐ วัน
อีก ๓ เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้
มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม
เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่าวเป็ น ข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 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. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ถึง 31 ต.ค. 63
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ลงทะเบียนเข้า “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ” ผ่าน ๘ มาตรการ รวมจำนวน
475,800 บั ญ ชี วงเงิน กู้ 473,951 ล้านบาท โดยในมาตรการพักชำระเงิน ต้นและพักชำระดอกเบี้ ย
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ได้มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดถึง 174,598 บัญชี วงเงินกู้ 151,527 ล้านบาท
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย
ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ในวันที่ 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 ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ พักชำระหนี้ตามมาตรการที่ 8.5 เพื่อพักชำระ
เงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยได้ด้วย
โดยสามารถแจ้ ง ความประสงค์ เข้ า มาตรการ 8.5 ผ่ า น Application : GHB ALL ตั้ ง แต่ 13
กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2645 9000
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพสามิตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสรรพสามิตร
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 5600
๑) หัวข้อเรื่อง มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจทีไ่ ด้รับผลกระทบจาก โควิด-19
กรมสรรพสามิ ต มี น โยบายเพื่ อ การเยี ย วยา ฟื้ น ฟู และอำนวยความสะดวกภาคธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ จึงได้ดำเนินมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในบางสินค้า ดังนี้
๑. รถยนต์ (ประเภทรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า) เพิ่มพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์
นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดให้เสียภาษีตามมูลค่าร้อยละ ๒ (จากเดิมร้อยละ ๔)
๒. เครื่องดื่มน้ ำผลไม้แ ละน้ ำพื ชผักที่มีการเติมสารอาหารและสารอื่น แก้ไขอัต ราส่วนผสมของ
น้ ำผลไม้แ ละน้ ำพื ชผักที่ มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นจากร้อยละ ๒๐ ลดลงเหลือ ร้อยละ ๑๐ เพื่ อ ให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องดื่ม
๓. สถานบริการ สนับสนุนให้สถานบริการคงปริมาณการจ้างงาน เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้ตกงาน
สถานบริการจะได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ ๐ ของรายรับของบริการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
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
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
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 รักษาเร็ว ตัดตอนการระบาด” โควิด-19
กระทรวงสาธารณสุขตระหนั กถึงความสำคัญในการปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเชิงรุก ซึ่งหากสามารถพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ได้เร็ว ก็จะสามารถหยุดการแพร่
ระบาดได้เร็วเช่นกัน
ความสำคัญ ของ Active Case Finding คื อการค้น หาผู้ป่ วยอย่างรวดเร็วในพื้ น ที่ เป้าหมาย
การทำงานของเจ้าหน้าที่ ต้องแข่งกับเวลา ทุกนาทีที่ช้า โอกาสในการแพร่ระบาดของโรคก็จะเพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดทีมออกไปค้นหาผู้ปว่ ยในชุมชนต่าง ๆ ในกรณีที่ค้นพบผู้ป่วยจะต้องรีบ
นำผู้ป่วยออกจากชุมชนโดยเร็ว และสอบสวนค้นหาเพิ่มเติมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง กระจายวงกว้าง
มากขึ้น เพื่อดำเนินการยุติการระบาดให้ได้เร็วที่สุด หากพบเร็ว รักษาเร็ว จะสามารถตัดตอนการระบาดได้
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที่ 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. เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ต่ออายุมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก ๑๐ วัน
เป็น ๒๐ วัน เพิ่มอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓
หวังช่วยลดภาระและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19
การประปาส่วนภู มิภาค (กปภ.) สนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์โรคระบาด COVID–19 เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง กปภ.จึงยังคงมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาและครบกำหนดระงับการใช้น้ำเป็น
จาก ๑๐ วัน เป็น ๒๐ วันนับจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งคำน้ำประปา จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน
๒๕๖๓ นี้ ต่อไปอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม 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 การชำระเงิ นค่าติดตั้งประปาพร้อมเงินประกันการใช้น้ำและการทำ
สัญญา การประสานมาตรวัดน้ำ การฝากมาตรวัดน้ำ การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ / ขอ
เงินประกันคืน การโอนสิทธิการใช้น้ำ และการขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำสะดวกโดยไม่ต้องมาที่
สำนักงานด้วยตนเองซึ่งเป็ นการลดโอกาสการติดเชื้อ COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง หากลูกค้าต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2345
๑) หัวข้อเรื่อง สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท
กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้มีการปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตน
ถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จากเดิม 40,000 บาท เพิ่ม เป็น 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวติ นั้น ผู้ประกันตนจะต้อง ส่งเงิน
สมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย โดยสำนักงานประกันสังคม จะ
จ่ายให้กับผู้จัดการศพ สำหรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย จะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับ สิทธิ
ประโยชน์ ทดแทน โดยการทำหนั งสือระบุไว้ ทั้ งนี้ กรณี ที่ผู้ประกันตนไม่ได้ท ำหนังสือระบุไว้ สำนั กงาน
ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตร โดยจ่ายเฉลี่ยในอัตรา
คนละเท่าๆ กัน ดังนี้
- ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน
- ก่ อ นถึ งแก่ ค วามตายผู้ ป ระกั น ตนได้ ส่ งเงิน สมทบมาแล้ ว ตั้ ง แต่ 120 เดื อ นขึ้ น ไป ให้ จ่ ายเงิ น
สงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน ได้ภายใน 2 ปี
การปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เป็น 50,000 บาท ในครั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิ จในปั จจุบั น และเป็ น การสร้างหลั กประกั น ให้ กับ ผู้ป ระกั น ตนได้ ป ระโยชน์ สู งสุ ด ท่ านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.sso.go.th
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 29 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
1. มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ทุกจังหวัด
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการพัฒนา
2. เช็คสิทธิ์เลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา
สังคมและความมั่นคง
กลุ่มเปราะบางแล้ว
จริงหรือไม่ หลังสิ้นเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อย
ไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ
5. แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้
ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”
3.

ของมนุษย์
กระทรวงการคลัง

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

กระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 29 / 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2222 1871
๑) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทุกจังหวัด
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทุกจังหวัด
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยดำเนิ น การจัด กิ จ กรรมจิ ต อาสา “ชี วิต วิ ถี ใหม่ ใต้ ร่ม พระบารมี ...เราสร้างไปด้วยกัน ”
ในส่ วนภู มิ ภ าค โดยบู รณาการความร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ หน่ วยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สถาบั น การศึ ก ษา
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
จิต อาสา ใน ๕ ลัก ษณะกิจ กรรม ประกอบด้ วย ๑) การบริ การประชาชน ๒) การเกษตร ๓) สิ่งแวดล้ อ ม
๔) การฝึ ก อาชี พ และ ๕) สุ ข ภาวะ/อนามั ย เช่น การให้ ความรู้ ด้ านวิ ชาชีพ การทำหน้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้า การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือการแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ด
พันธุ์พืชการให้บริการด้านสาธารณสุขการบริการตัดผม เป็นต้น
โดยจะมี พิ ธีเปิ ด กิ จ กรรมในวั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในทุ ก จั ง หวั ด และจะมี ก ารพิ จ ารณา
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมจนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่น กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน กิจกรรมการปลูกต้นไม้
กิจกรรมการปล่อยปลาและดูแลรักษาแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและส่งเสริมการนำไปใช้
ให้ เกิ ด ประโยชน์ กิ จ กรรมรณรงค์ รัก ษาความปลอดภั ย ทั้ งทางบกและทางน้ ำ กิ จ กรรมการบริ จ าคโลหิ ต
ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จังหวัดกำหนดตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ อีกด้วย
จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ มีมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ เหมาะสม ไม่ ให้ แ ออั ด ลดเวลาการจั ด กิจ กรรมแบบกระชั บเท่ าที่ จ ำเป็ น เว้น ระยะห่ า งระหว่ างบุ คคล
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่าน
QR Code “ไทยชนะ”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 29 / 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๖ - ๙ หรือ www.m-society.go.th
๑) หัวข้อเรื่อง เช็คสิทธิ์เลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เช็คสิทธิ์เลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว
ตามที่ รัฐ บาลได้ อ อกมาตรการช่ วยเหลื อ เยี ย วยากลุ่ ม คนเปราะบางที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการฯ อื่นของรัฐบาล
เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละ ๓,๐๐๐ บาท
(เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่มเด็ก
แรกเกิด ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว 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 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(www.covid.m-society.go.th) พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร ๑๓๐๐ ฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 29 / 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1213
๑) หัวข้อเรื่อง จริงหรือไม่ หลังสิ้นเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จริงหรือไม่ หลังสิ้นเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว
ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงการที่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะที่ 2 ของแบงก์ชาติไม่ได้มี
มาตรการพั กชำระหนี้ เป็ น การทั่ วไปเหมื อ นในระยะแรก เนื่ อ งจากสถานะความต้ องการความช่ วยเหลื อ
ของลูกหนี้แต่ละรายมีความแตกต่างกัน ลูกหนี้ส่วนหนึ่งยังคงมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้
การจ่ายชำระหนี้ เมื่ อถึงกำหนดชำระจะเป็ น ทางเลื อกที่ ดีที่ สุด ลูก หนี้ไม่ต้ องมี ภาระจ่ายดอกเบี้ ยต่ อเนื่ อ ง
และยังช่วยให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องไปช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มอื่น ๆ ได้อีก
สำหรับประชาชนกลุ่มที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ หรือมีรายได้ลดลงมาก ลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถ
ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น เลื่อนหรือลดชำระเงินต้น ขอลดดอกเบี้ย
หรือเปลี่ยนหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยถูกลง โดยลูกหนี้จะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต
ทั้งนี้ การพักชำระหนี้เป็นมาตรการเยียวยาในระยะสั้น เพราะหากครบกำหนดลูกหนี้ยังจะต้องชำระหนี้
กับสถาบันการเงินตามปกติ ดังนั้น แบงก์ชาติจึงได้เน้นให้สถาบันการเงินเร่งเจรจาปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้
ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อลูกหนี้ในภายหลัง
แบงก์ ชาติข อให้ลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบ รีบติ ดต่ อสถาบัน การเงิน ที่ ใช้ บริก ารเพื่ อเจรจาเงื่อนไข
การชำระหนี้ หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากลูกหนี้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือ
มีความล่าช้าในการพิจารณาจากสถาบันการเงิน รวมถึงพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งมาที่ “ทางด่วนแก้หนี้
ของ ธปท.” โทร 1213 หรือ https://www.1213.or.th/App/DebtCase
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 29 / 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
๑) หัวข้อเรื่อง ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
การใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ การเตรียมสภาพรถ
ให้พร้อมใช้งานในช่วงฝนตกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินทาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะนำประชาชนหมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้ เตรียมรถ
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 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 29 / 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
๑) หัวข้อเรื่อง แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”
“โรคมือ เท้า ปาก” มักพบในช่วงฤดูฝนที่มีสภาพอากาศเย็นและชื้น ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี
พบมากในกลุ่มเด็กเล็ก จึงขอให้ผู้ปกครองและครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด คัดกรองและสังเกตอาการของเด็ก
ก่อนเข้าเรียน เพื่อเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก รวมไปถึงโรคโควิด-19 ด้วย
โรคมือ เท้า ปาก จะพบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ สามารถติดต่อจากการ
ได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจาก
แผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน ลักษณะอาการหากผู้ป่วยได้รับเชื้อ
จะมี อ าการ เช่ น มี ไข้ต่ ำ ๆ อ่อ นเพลี ย และต่อ มา 1-2 วัน จะมีอ าการเจ็บปาก ร่ วมกับมี ตุ่ ม พองเล็ก ๆ
บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ
หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์
โดยเร็ว เพราะอาจเป็นเชื้อชนิดรุนแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากพบว่ามีอาการข้างต้น ควรหยุดเรียน
และรักษาจนหาย และแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม
วิธีป้องกัน
1. ให้ผู้ปกครองคัดกรองอาการของเด็ก ก่อนมาโรงเรียน หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ ควรพาไปพบ
แพทย์และให้พักอยู่ที่บ้าน
2. ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งเชื้อโรคมือ เท้า ปาก จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำ
จากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือเมื่อผู้ป่วยไปจับของเล่น ของใช้จะทำให้เชื้อกระจายสู่ผู้อื่นได้
หากลดการสัมผัส จะสามารถป้องกันการรับเชื้อได้
3. หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกัน ของใช้ ของเล่นเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
4. หมั่ นให้ เด็ก ล้างมื อบ่อ ย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทั้ งก่อนและหลังรับประทาน
อาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น
5. การทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร
6. หากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน ควรให้หยุดเรียน
และพาไปพบแพทย์โดยเร็ว แยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัวหรือชุมชน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงมหาดไทย
1. มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า ๓๐,๐๐๐ อัตรา
เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
2. ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือ
โควิด-19 ดีที่สุดในโลก
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวง
5. เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2225 4886 หรือ 0 2241 9000 ต่อ 2114
๑) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๒ โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ได้แก่
๑) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นเพื่ อดู แลผู้สู งอายุ ที่มีภ าวะพึ่งพิ ง โดยกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้อ งถิ่น ดำเนิ นการจ้างงานเพื่ อปฏิ บัติ งานเป็ นอาสาสมัครบริบาลท้ อ งถิ่น ระยะเวลา ๑๒ เดือ น
รวม ๑๕,๕๔๘ คน อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยดำเนิน การตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน
๒๕๖๔ ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชน และเกิด
นัก บริบ าลที่ เป็ น อาชี พ ใหม่ ในท้ อ งถิ่ น ซึ่ งในระยะยาวจะเป็ น อาชี พ ที่ มี ศักยภาพในการสร้า งรายได้ให้ แ ก่
ประชาชน โดยเปิด รับสมัครตั้งแต่วัน ที่ 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
ซึ่ ง จะทำให้ เกิ ด การส่ งเสริ ม และกระตุ้ น การบริ โ ภคภาคครั วเรื อ น เกิ ด การจ้ า งงานในทุ ก ตำบล อำเภอ
ทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนกันยายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ศบค.) แนะนำ
แนวทางร่วมกิจกรรมหรืองานที่มีคนมารวมตัวกันเป็น จำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสประเภทต่าง ๆ ได้
สำหรับการป้องกันในกรณีที่จะต้องมาอยู่รวมตัวกัน จะต้องมีระบบการคัดกรองบุคคล เช่นเดียวกันกับ
ในกรณี ที่ เราเดิน ทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยการคัดกรองเริ่มต้ นตั้งแต่การเฝ้าสังเกตอาการตนเองหากรู้สึก
มีอาการไข้ ไอ หรือเจ็บคอ ไม่ควรที่จะเดินทางไปรวมตัวกับบุคคลอื่น และสำหรับผู้จัดงานหรือผู้จัดกิจกรรม
ก็ต้ องมี ระบบการคั ดกรองที่ ดี และที่ สำคั ญ ต้ องให้ ทุก คนสวมใส่ หน้ ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า และหาก
สามารถจัดพื้นที่ให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือสถานที่เปิด ไม่อยู่ใกล้ชิดกันจนเกินไป ก็จะทำให้
โอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรคนั้นลดลงไปด้วย
สอบถามข้อ มูลเพิ่ม เติ มโทร สายด่ วน ๑๑๑๑ หรือสอบถามแนวทางการป้ อ งกั นโรคผ่ านสายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “ไทยครองอันดับ ๑” ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ดีที่สุดในโลก
ข่าวดี! ไทยขึ้นแท่นอันดับ ๑ ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากโควิด -19 จากการจัดอันดับดัชนี
Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่าง ๆ ในด้าน
การฟื้ น ตั ว (Global Recovery Index) และด้ า นความรุ น แรงของการระบาด (Global Severity Index)
โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติ จาก ๑๘๔ ประเทศทั่วโลก
สำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 ซึ่งคะแนน ๗๐% มาจากตัวชี้วัด ๔ ด้าน หากคะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี โดยประเมินผลดังนี้
๑) จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร ๒) ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ ๓) จำนวนการ
ตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ และ ๔) จำนวนการตรวจต่อประชากร ส่วนอีก ๓๐% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจาก
ดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย
Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ๓ หมวดหมู่ คือ ๑) ความสามารถในการตรวจพบ
และรายงานการติดเชื้อ ๒) ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค และ ๓) ความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งของโลก (ณ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓) ด้วยคะแนนรวม ๘๒.๒๗ และจัดอยู่
ในกลุ่มเรตติ้ง ๕ คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก
อีกดัชนี คือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19
หากคะแนนน้ อ ย หมายถึ ง มี ความรุน แรงน้ อ ย โดยประมวลผลจากคะแนน ๗๐% เป็ น ค่ า ความรุน แรง
ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 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
อยู่ ใ นกลุ่ ม เรตติ้ ง ๑ หมายถึ ง ประเทศที่ รับ มื อกั บ วิ ก ฤตได้ ดี โดยมี เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารติ ด เชื้ อ ต่ ำ และมี
ผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
๑) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู
ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง ดินโคลนชื้นแฉะ การสัมผัสดินและเดินลุยน้ำ
เป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เชื้อฉี่หนูมักจะปนเปื้อน
อยู่ในแหล่งน้ำขัง พื้นดินโคลน หรือพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คันนา สวน รวมทั้งในบ้าน โดยเชื้อ
โรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่น้ำเป็ นเวลานาน หรือเยื่อบุ ตา รวมถึ ง
อาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน
การป้องกัน
1. ไม่ย่ำน้ำท่วมขัง ดินโคลน พื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า
2. สวมรองเท้าบู๊ท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันน้ำได้ ป้องกันเท้าสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง
3. ทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้ง หลังลุยน้ำ
4. สำหรับเกษตรกร ผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์ หรือสิ่งสกปรก ควรล้างมือ อาบน้ำชำระร่างกายทันที
หลังเสร็จจากการทำงาน
5. ควรเก็บอาหารและน้ ำดื่ ม ให้ มิ ด ชิด เลี่ย งการรับประทานอาหาร เครื่อ งดื่ ม โดยใช้ ปากสัม ผั ส
โดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน
6. ควรกำจัดขยะ เศษอาหารในบ้านเรือน สถานที่ทำงานให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู
อาการผู้ป่วยโรคฉี่หนู
มีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น อาการที่เด่น คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา บางราย
มีอาการปวดหัว ตาแดง บางรายมีอาการรุนแรง เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง
ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็ นเลือด และช็อค (ไม่รู้ สึกตัว) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่ม าพบ
แพทย์เมื่อมีอาการหนัก แนะให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง ที่สำคัญ
อย่าซื้อยากินเองเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ทั้งนี้ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 30 / 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2278 8642 หรือ 0 2265 6268
๑) หัวข้อเรื่อง เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์
ขยะเศษอาหารกำลังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลาย ๆ คนไม่ได้สนใจหรือเอาใจใส่กับปัญหาเรื่องนี้มากนัก
โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน และส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไป ทำให้การ
คัดแยกขยะก่อนการนำไปรีไซเคิลและกำจัดเป็นไปได้อย่างลำบาก ทั้งนี้ หากจัดการไม่ถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อม ได้มีก ารผลักดั นให้ก าร
จัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากเดิมที่เน้นการกำจัดทิ้งมากที่สุด
มาเป็นเน้นเรื่องการลดสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) นำมาใช้ซ้ำ (Reuse)
นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีการจำแนกประเภทของขยะมูลฝอย รวมถึงคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ
โดยทำให้เหลือมูลฝอยที่ต้องกำจัดทิ้งให้น้อยที่สุด ซึ่งการนำขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ หรือขยะเศษอาหาร
มาใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น
1. การรวบรวมมูลฝอยไปเลี้ยงสัตว์ เป็นการนำเศษอาหาร เศษผักที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการ
เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง
2. การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษอาหารที่เหลือทิ้ง สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับ
ปลูกผักสวนครัวในบ้านได้
3. การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เศษผักและผลไม้ที่เหลือใช้ สามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ได้
ซึ่งประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์สามารถใช้รดน้ำต้นไม้ เร่งดอกเร่งผล ใช้ฉีดพ่นดินจะช่วยปรับโครงสร้างในดิน
และเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ช่วยย่อยสลายเศษใบไม้แห้งในสวน รวมถึงใช้ดับกลิ่น
ในอ่างล้างจาน โถสุขภัณฑ์ และรางระบายน้ำเสีย
4. เป็ น ธาตุ อาหารเสริมสำหรั บ ผั ก สวนครั ว เศษวั สดุ บางอย่ า งสามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ ได้
อีกหลายอย่าง เช่น เปลือกไข่ ช่วยป้องกันหอยทากมากินต้นอ่อนพืช หรือเปลือกถั่วลิสง ช่วยบำรุงต้นไม้และ
พืชผักได้เป็นอย่างดี
5. ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร โดยผ่านกระบวนการหมักขยะอินทรีย์ สามารถนำไปใช้เป็นพลังงาน
ให้ความร้อน แสงสว่าง และเดินเครื่องยนต์ได้
การจั ดการปัญ หาขยะมูลฝอยอย่างจริงจั งสิ่งที่ สำคัญ คือ การปรับมุ มมองและเปลี่ย นวิธีคิดใหม่
โดยการมองสิ่งเหลือใช้ หรือวัสดุเหลือใช้ให้เป็นทรัพยากรเป็นต้นทุนในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ อันจะช่วย
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้
เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
หากเกิดน้ำท่วม
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา
กระทรวงการคลัง
5. คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง
โควิด-19 คลี่คลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค.
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แจ้งรายละเอียด
การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ที่เคยผ่อนคลายไว้แล้วให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการลงทุน
2. สถานที่ใช้เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม หรือที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เป็นการติดตั้งแบบถาวรและ
ได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด
3. การอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการ
กทม. หรือ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดมี อ ำนาจในการอนุ ญ าตให้ สนามชนโค สนามชนไก่ หรือ สนามแข่ งขัน อื่ น
ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเปิดดำเนินการได้
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุ มหลั ก 1. มี มาตรการคั ดกรอง 2. ทำความสะอาดอย่ างสม่ ำเสมอ 3. สวมหน้ ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า 4. จัดให้มีจุดล้างมือ 5. มีการเว้นระยะห่าง 6. ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 7. ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องงดเข้าพื้นที่ และ 8. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
มาตรการเสริ ม 1. จั ด ให้ มี ระบบระบายอากาศที่ ดี และทำความสะอาดสม่ ำ เสมอ 2. มี ก าร
เว้นระยะห่าง 3. ใช้สถานที่ถ่ายทำที่กว้างขวาง แบ่งพื้นที่ชัดเจน 4. จัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล
5. มีการแนะนำทีมงานจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทุกคนก่อนเริ่มงาน และ 6. พัฒนานวัตกรรม
การถ่ายทำรูปแบบใหม่
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2354 5222
๑) หัวข้อเรื่อง แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย
เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องใช้
เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ โดยวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องคือไม่ควรหลวมหรือแน่น
เกินไป ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้า และครอบคลุมทุกส่วนของจมูก แก้ม และคาง ไม่ควรมี
การรั่วบริเวณหน้ากากและผิวหนัง ที่สำคัญการใส่หน้ากากอนามัยใต้จมูกไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม
การใส่หน้ากากอนามัยอาจก่อให้เกิดปัญหาทางโรคผิวหนังได้ อาทิ
๑) ปั ญ หาผิ ว หนั ง อั ก เสบบริเวณสายคล้ อ งหู เป็ น การระคายเคื อ งจากการเสี ย ดสี และเหงื่ อ
เช่นเดียวกับผิวหน้า ควรเลือกหน้ากากอนามัยที่กระชับพอดี ไม่รัดแน่น หรือหลวมเกินไป ปัจจุบันมีอุปกรณ์
เพื่อช่วยไม่ให้สายคล้องหูรัดมากเกินไป แนะนำเลือกใช้เสริมได้ หากมีการอักเสบต่อเนื่องหรือค่อนข้างมาก
ควรพบแพทย์ผิวหนัง เพื่อรับยาลดการอักเสบที่เหมาะสม
๒) ปั ญ หาผิ ว หน้ า อั ก เสบ เกิ ด จากการระคายเคื อ ง เมื่ อ ต้ อ งใส่ ห น้ า กากอนามั ย เป็ น เวลานาน
นอกจากนี้จากสภาพอากาศที่ร้อนก็ทำให้สภาพผิวหนังอ่อนแอลง และเกิดการระคายเคืองได้ ทั้งจากการสัมผัส
เสียดสี และจากสารเคลือบหน้ากาก ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยแบบหลวม เพราะจะไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้
และต้องระมัดระวังอย่าให้เหงื่อออกมาก และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อเริ่มเปียกชื้ น ข้อแนะนำควรใช้ครีม
บำรุงผิวให้ผิวหน้าแข็งแรง ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำให้หน้าขาว เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่
ระคายผิว ควรเลือกครีมกันแดดกับครีมบำรุงผิวที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตัน
๓) ปัญหาสิว เกิดจากการเสียดสีของหน้ากากอนามัยกับใบหน้า และผดที่เกิดจากความร้อน เป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล ข้อแนะนำควรใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่
เหมาะกับผิวบุคคลนั้นจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร
ช่องทางการติดต่อ โทร.0 2590 9556-7 หรือสายด่วน PEA Call Center 1129
1) หัวข้อเรื่อง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค (PEA) ขอให้ ประชาชนติ ด ตามข้ อ มู ลข่ าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตื อ น
จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะ
และมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้
- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูง
หรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง
- กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตซ์
ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้น
อาจอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
- กรณี เป็ น บ้ า นสองชั้ น และมี สวิ ต ซ์ แ ยกแต่ ละชั้ น หากน้ ำกำลั งจะท่ วมชั้ น ล่ าง ให้ ปลดสวิต ซ์ ตั ด
กระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง
- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตซ์ที่ชั้นล่างให้
เพื่อความปลอดภัย
- ควรอยู่ ห่ างจากเสาไฟฟ้ า หรื อ ระบบจำหน่ ายในพื้ น ที่ น้ ำ ท่ วมอย่ า งน้ อ ย 2-3 เมตร เพื่ อ ความ
ปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรื อสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบ
แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข
- หากพบผู้ ถู ก กระแสไฟฟ้ าดู ด อย่ าใช้ มื อเปล่ าแตะต้ องตั วผู้ ที่ ติ ดอยู่ กั บกระแสไฟฟ้ าหรื อ ตั วนำ
ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย
- ใช้ วั ต ถุ ที่ ไม่ เ ป็ น สื่ อ ไฟฟ้ า ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบเหตุ เช่ น สายยางหรื อ พลาสติ ก ที่ แ ห้ ง สนิ ท
ถุงมือยางหรือผ้าแห้ง พันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือให้ผู้มี
ความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตซ์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง
ให้หลีกเลี่ยงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยตามอาคารสูง ควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า
เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ใกล้กับ
สายไฟฟ้า
การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวัง
เป็นพิเศษ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ ไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888
๑) หัวข้อเรื่อง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำรงชีพ
ของประชาชน ทำให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียนต่อ
กองทุ นเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่ากองทุน ฯ มีเงินเพี ยงพอให้ ทุกคนได้กู้ยืม เรีย น
อย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตา ของแต่ละสถานศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืม
ประมาณ 34,000 ล้ า นบาท สำหรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ผู้ กู้ ยื ม ทั้ ง รายใหม่ แ ละรายเก่ า 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
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2273 9020
๑) หัวข้อเรื่อง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คลี่คลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค.
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-19 คลี่คลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค.
กระทรวงการคลั ง มี ความพร้อ มที่ จ ะเปิ ด ลงทะเบี ย นบั ต รสวั สดิ ก ารแห่ งรั ฐ รอบใหม่ เนื่ อ งจาก
ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ทำให้ต้องเลื่อน
การลงทะเบียนออกไป ซึ่งหากสถานการณ์โรคโควิด -19 คลี่คลายลง คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้
ภายในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๓ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิม จะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง 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 ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
๓) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (ก๊าซแอลพี จี) รายละ ๔๕ บาทต่อ เดือน โดยนำไปใช้เป็ นส่วนลด
ในการซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา ๓ เดือน
๔) ส่ วนลดค่าซื้ อก๊าซหุงต้ ม ปตท. รายละ ๑๐๐ บาทต่ อเดื อน เพื่ อ ใช้ในร้านค้ าที่ร่วมรายการ
เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย
๕) คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕% สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ
หรือร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕% ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) สามารถกดเป็นเงินสดหรือนำไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้ าประชารัฐ
และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการได้ ยอดคืนเงินสูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน
๖) ค่าน้ำประปา ไม่เกินครัวเรือนละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์
เดือนละ ๑๐๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
๗) ค่าไฟฟ้า ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๓๐ บาทต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์เดือนละ
๒๓๐ บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
สำหรับค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า หลังจากที่ชำระค่าบริการแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและ
ทำการโอนเงินคืนกลับเข้าบัตรสวัสดิการให้ในภายหลัง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงเกษตรและ
1. เกษตรกรปลื้ม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19
สหกรณ์

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2. เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ กระทรวงสาธารณสุข
บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
3. ออมสินช่วยรอบ ๒ กู้ฉุกเฉินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
กระทรวงการพัฒนา
4. การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
สังคมและความมั่นคง
เด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
5.

จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า

ของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) หัวข้อเรื่อง เกษตรกรปลื้ม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เกษตรกรปลื้ม 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 ซื้อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และซ่อมแซมโรงเรือน ที่เหลือนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน ลงทุนนอกการเกษตร และไปใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น จ่ายค่าน้ำ - ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมบ้าน ใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาของบุตรหลาน และเก็บออม
อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชี
ขณะนี้ ไ ด้ เ ร่ ง ให้ ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ ติ ด ตามให้ เกษตรกรส่ ง เลขบั ญ ชี ใ ห้ กั บ ธ.ก.ส. ด้ ว ยการติ ด ประกาศ
ณ หน่วยงานในพื้นที่ โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรโดยตรง และอื่น ๆ
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ รายงานข้อมู ลล่าสุด เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่าไม่สามารถโอนเงินให้
เกษตรกรได้ จ ำนวน 115,892 ราย เนื่ อ งจาเกษตกรยั งไม่ ได้ ม าแจ้ งเลขที่ บั ญ ชี รับ เงิ น โอน โดยเกษตรกร
สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อแจ้งช่องทางโอนเงิน หรือ สามารถตรวจสอบผล
การโอนเงินได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
๑) หัวข้อเรื่อง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัส
ตับอักเสบ บี และซี แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มพนักงานเก็บขยะ กลุ่มผู้ที่
เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ กลุ่มเสี่ยงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
หรือผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด 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
สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่ง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยาง
อนามัย และติดต่อจากแม่สู่ลูก
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอัก เสบส่วนใหญ่มัก ไม่มีอาการ ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ ทราบว่าตนติดเชื้อ แต่ จะ
ทราบอีกทีก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการรุนแรง หรือเป็นตับแข็งและมะเร็งตับแล้ว สำหรับไวรัสตับอักเสบบี มีวัคซีน
ในการป้องกัน ส่วนไวรัสตับอักเสบซี สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการทานยาต้านไวรัส 3-4 เดือน ดังนั้น
หากมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว และสงสัยว่าตนเองมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
และรักษาต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารออมสิน
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร. 1115
๑) หัวข้อเรื่อง ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ขณะนี้ธนาคารออมสินเปิดให้กู้รอบ 2
ภายใต้โครงการ “สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” โดยให้กู้รายละไม่ เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ ย
0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี (36 งวด) สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็น “ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน
บริษัท ในอุ ตสาหกรรมท่ องเที่ยว หรือ ธุรกิ จบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวเนื่อง ซึ่งเป็ นผู้ที่ ตกงาน ถูกลด
เงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น
คุ ณ สมบั ติ ผู้ กู้ ต้ อ งมี อ ายุ 20 ปี ขึ้ น ไป สั ญ ชาติ ไ ทย มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย แน่ น อนสามารถติ ด ต่ อ ได้
โดยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ มีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิป
เงินเดือน) 1 เดือนล่าสุดทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3
เดือนล่าสุด
หากท่านสนใจสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS พร้อมเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้ ติดต่อ
ธนาคารตามวัน เวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นรอผลการพิจารณอนุมัติ และทำนิติกรรม
สัญญาและรับเงินกู้ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center
โทร. 1115
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๑ ๖๙๒๐ โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๙๑๑๙
๑) หัวข้อเรื่อง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ดำเนินการการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ให้แก่ประชาชน
ผู้มีสิทธิ์ โดยผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าตรวจสอบยอดโอนเงิน อุดหนุ นฯ ในบัญ ชีธนาคารของตนเองตามที่ได้ยื่ น
ลงทะเบียนไว้ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 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 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.สายด่วน พม. 1300 และสามารถ
ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ เว็บไซต์ www.dcy.go.th
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 32 / 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2247 9423
๑) หัวข้อเรื่อง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด -19 ได้ ส่ ง ผลกระทบเชื่ อ มโยงถึ ง การจ้ า งงาน
ภายในประเทศในทุ ก ช่ วงวัย กรมการจั ด หางานได้ เร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่ อ ให้ เกิ ด การจ้ างงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกลุ่ ม ผู้สูงวัย ซึ่ งในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ กรมการจั ดหางานได้ จั ดโครงการส่งเสริ ม
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมคือ
๑) กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา ภายใต้การดำเนินงาน “ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา
เพื่ อ ไทยนิ ยมยั่ งยื น ” โดยจะจ้ างงานผู้ สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้ น ไปที่ มี ความรู้ มี ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ในสาขาต่ าง ๆ
มาถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดและประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้าง
เป็ นวิ ท ยากร จำนวน ๑๐๔ คน ดำเนิน การนำร่อ งใน ๑๖ จังหวัด คือ จั งหวั ดลพบุรี กาญจนบุ รี สระบุรี
เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร ชัยภูมิ มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธุ์ พัทลุง
นราธิวาส และปัตตานี
๒) กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่ งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน ๙๖๕ คน และผู้สูงอายุ
ที่มาใช้บริการมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓) กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน เพื่อจ้างเหมา
บริก ารผู้สูงอายุ ที่ มี อ ายุตั้ งแต่ ๖๐ ปี ขึ้ น ไป จำนวน ๒๐ คน ทำงานในศู น ย์ บริ ก ารจั ด หางานเพื่ อคนไทย
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม
สระบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ลำพูน พิ ษณุ โลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่ น
สกลนคร อุ ดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา มีระยะเวลาการทำงาน จำนวน ๑๔๔ วัน
ทำงานวัน ละ ๓ ชั่วโมง ได้ รับค่า จ้างชั่ วโมงละ ๒๕๐ บาท (ผู้ สูงอายุ จะมี รายได้ ต่อ คนรวมทั้ งสิ้น จำนวน
๑๐๘,๐๐๐ บาท)
และ ๔) กิ จ กรรมสำรวจข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งการประกอบอาชี พ หรื อ ทำงาน เพื่ อ สำรวจ
ความต้องการประกอบอาชีพหรือทำงานของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการ โดยมีเป้าหมาย คือ สำรวจผู้สูงอายุ จำนวน ๑๓,๕๐๐ คน
ผู้สูงอายุ ที่ สนใจสามารถติ ด ต่อ ได้ ที่ สำนั ก งานจั ดหางานจั งหวัด ทุ ก จัง หวัด สำนั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) กระทรวงแรงงาน หรือ
โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็ก
ในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธี
เอาตัวรอด
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
3. พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
โมเดล”
กระทรวงแรงงาน
4. กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time
กว่า 2 หมื่นอัตรา
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ Facebook : ไทยคู่ฟ้า ,Line : ไทยคู่ฟ้า และ www.thaigov.go.th
๑) หัวข้อเรื่อง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไทยติด TOP ๑๐ ดำเนินการด้านสิทธิเด็กในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด
ข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทย ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 8 จาก 182 ประเทศทั่วโลก
ในการดำเนิ น การด้ านสิท ธิเด็ ก ในช่วงสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ ผ่านมา จากองค์ ก ร
ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กนานาชาติอย่าง The KidsRights Foundation โดยมีหลักการประเมิน 4 ด้าน คือ
1. สิทธิการดำรงชีวิตของเด็ก
2. สิทธิด้านสุขภาพ
3. สิทธิด้านการศึกษา
และ 4. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการสร้างสภาพแวดล้อมเรื่องสิทธิเด็ก
โดยรายชื่อ 10 ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับ ประกอบด้วย 1.ประเทศไอซ์แลนด์ 2.ประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ 3.ประเทศฟิ น แลนด์ 4.ประเทศสวี เดน 5.ประเทศเยอรมั น 6.ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์
7.ประเทศสโลวีเนีย 8.ประเทศไทย 9.ประเทศฝรั่งเศส และ 10.ประเทศเดนมาร์ก
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกกระทรวงและภาคประชาชนที่ช่วยกันดูแลประเด็นสิทธิเด็ก ทำให้
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 8 ของโลก และเป็นเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียที่ติดอันดับ TOP 10
ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศอย่างยิ่ง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
๑) หัวข้อเรื่อง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดูฝน พร้อมแนะวิธีเอาตัวรอด
“ดิ น ถล่ม ” เกิด จากการเคลื่ อ นตั วของดิน หรือ ลงมาตามที่ ลาดเชิงเขา ส่ วนใหญ่ มั ก เกิ ด พร้อ มกั บ
หรือ หลังจากเกิด น้ ำป่ าไหลหลาก และหลั งฝนตกต่ อ เนื่ อง ซึ่งดิ น อุ้ม น้ ำไว้มากจนเลื่อ นไหลลงมาสู่ด้ านล่า ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอแนะนำวิธีเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ ดินถล่ม
ดังนี้
4 วิธีรอดจาก “ดินถล่ม”
1. อพยพทันที เพื่อให้พ้นจากแนวการไหลของดิน หรือน้ำไหลเชี่ยวอย่างน้อย 2 – 5 กิโลเมตร
2. ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ เพราะอาจได้รับอันตรายจากดิน หิน ต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำ
3. หาจุดยึดเกาะให้พ้นน้ำ เมื่อพลัดตกน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกไม้หรือหินกระแทกได้
4. ไม่กลับเข้าพื้นที่ทันที เพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำ
การขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง “ดินถล่ม”
- ติดตามพยากรณ์ อากาศอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทาง พร้อมเพิ่มความระมัดระวัง
ในการขับรถ
- สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ดูระดับน้ำในร่องน้ำ ร่องรอยดินสไลด์ตามไหล่ทาง
และเสียงดินถล่ม
- หากพบเส้นทางถูกดินถล่ม ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
ทางสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2141 6386
๑) หัวข้อเรื่อง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล”
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง พช. เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา โมเดล”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามหลั กทฤษฎี ใหม่ประยุ กต์ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ภายใต้แ ผนงานฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคมของ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน
ด้ วยหลั ก เกษตรทฤษฎี ใหม่ สร้ างความมั่ ง คงทางอาชี พ และรายได้ อ ย่ า งยั่ งยื น ครอบคลุ ม 3,246 ตำบล
24,842 ครัวเรือนทั่วประเทศ
สำหรั บ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม
สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 2) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ระดั บ ตำบลและพั ฒ นาครั ว เรื อ นต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ ครั ว เรื อ น
3) การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4) การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 5) การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับ
ตำบล 6) การพัฒ นาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอิน ทรีย์วิถีไทย และ
7) การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ลรองรั บ Local Economy ด้ วยการสร้ า งระบบโปรแกรมและระบบฐานข้ อ มู ล
ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคต
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ สนใจสามารถสมั ค รได้ ที่ สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอำเภอทุ ก แห่ ง ตั้ งแต่ วัน นี้ จนถึ ง วัน ที่
31 สิงหาคม 2563
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2245 0964
๑) หัวข้อเรื่อง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ทำงาน Part-time กว่า 2 หมื่นอัตรา
สถานการณ์ แ พร่ ระบาดของโรค COVID-19 ส่ งผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ก ารจ้า งงานในประเทศ
รวมถึ ง ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาใหม่ ซึ่ งจากการประมาณการจะมี ผู้เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน ในปี 2564 จำนวน
493,875 คน และตลาดแรงงานอาจจะรองรับไม่เพียงพอ กรมการจัดหางานไม่นิ่งนอนใจ จึงได้เร่งหาแนวทาง
มาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงาน เพื่อให้บัณฑิตใหม่ที่จะเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศ
ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ทำให้รูปแบบ
การจ้ า งงานเปลี่ ย นไป นอกจากจะมี ก ารปิ ด กิ จ การ ลดขนาดองค์ ก ร สถานประกอบการหลายแห่ งยั ง ได้
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจ้ า งงานจากเต็ ม เวลา เป็ น การจ้ า งงานแบบ Part-time ประกอบกั บ รู ป แบบ
การทำงานของคนรุ่ นใหม่ได้ เปลี่ย นไป รับงานอิ สระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็ น บางช่วงเวลา
จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากผู้ที่จบใหม่ จะเลือกทำงานในรูปแบบ part-time
ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ 1.แรงงาน
ด้ า นการผลิ ต 2.พนั ก งานจั ด ส่ ง สิ น ค้ า อื่ น ๆ 3.เจ้ า หน้ า ที่ เ ก็ บ เงิ น , แคชเชี ย ร์ 4.เจ้ า หน้ า ที่ ข นส่ ง อื่ น ๆ
5.พนั ก งานขาย และผู้ น ำเสนอสิ น ค้ าอื่ น ๆ 6. แรงงานในด้ านการผลิ ต ต่ า งๆ, แรงงานทั่ วไป 7.พนั ก งาน
ขายทอดตลาด 8.เจ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ ,เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น 9.ตั วแทนนายหน้ า ขายบริ ก ารธุ รกิ จ อื่ น ๆ และ
10.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน
โดยผู้ ที่ ส นใจสามารถสมั ค รงานได้ ท าง เว็ บ ไซต์ http://smartjob.doe.go.th และอาคาร 3 ชั้ น
หน้ากระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
1-10 และสามารถติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 33 / 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 0 2555 0555
๑) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิ ด รั บ ฝาก “สลากออมทรั พ ย์ ธ.ก.ส.
ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” หน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงิน
ฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ
และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงิน
กับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยปลอดภาษีและยังมีสิทธิ์
ลุ้นรางวัลมากมาย
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 มีอายุรับฝาก 3 ปี สามารถฝากได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
กรณีฝากผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.30 บาท
หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี
กรณี ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็ นหน่วยละ
0.60 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ให้แก่ลูกค้าที่ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งหากมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง
- 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
รวมทั้งสิ้นกว่า 2,113,400 รางวัล โดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สำคัญ
ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ
ค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย
โดยท่ านที่ สนใจสามารถติด ต่อสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
Call Center 0 2555 0555, Facebook Page “ธกส BAAC Thailand”, “ธกส บริการด้ วยใจ” หรือทาง
ธ.ก.ส. A-Mobile
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย
สหกรณ์
ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ปภ. เตือนภัย 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon
Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา
กระทรวงการคลัง
5. คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่าย
ไม่สะดุด
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โทร. 1111
๑) หัวข้อเรื่อง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนิงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ และอนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ วงเงินทั้งสิ้น ๓.๔ พันล้านบาท
โดยมอบเงิน เยี ยวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย อัต ราไร่ ละ ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือ นละไม่เกิ น ๒๕ ไร่ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือ น เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ ได้ รับผลกระทบจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตลำไยไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID–19 ส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะตลาดหลักที่ รับซื้อผลผลิต เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยได้
โดยผู้ มี สิท ธิ์ ต้ อ งเป็ น เกษตรกรชาวสวนลำไยที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร ปี ๒๕๖ ๒ กั บ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ กั นยายน ๒๕๖๓ โดยธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ มีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
๑) หัวข้อเรื่อง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. เตือนภัย 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม
ดินถล่มมักเกิดขึ้นพร้อมกับหรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงเกิดขึ้นขณะฝนตกหนักต่อเนื่อง
หรือภายหลังฝนตกหนัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้
การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากดินถล่ม จะช่วยลดอันตรายและความสูญเสียจากดินถล่ม
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชนให้เพิ่ม
ความระมัดระวังใน 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม ดังนี้
1. ที่ลาดเชิงเขา หรือที่ลุ่มใกล้เชิงเขามีการพังทลายและผุกร่อนของดิน
2. จุดที่เคยเกิดดินถล่ม มีร่องรอยดินไหล
3. บริเวณหุบเขา และเคยเกิดดินถล่ม
4. พื้นที่ลาดต่ำ ชั้นดินหนาและอุ้มน้ำ
5. บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ดินลาดชัน และมีก้อนหินใหญ่ฝังในดิน
โดยท่ า นสามารถสัง เกตุ สัญ ญาณเตื อ นทางธรรมชาติ ได้ อาทิ มี ฝ นตกต่ อเนื่ อง มากกว่ า 100
มิลลิ เมตร/วัน หรือมากกว่า 6 ชั่ วโมง น้ำมี สีขุ่ น หรือ สีเดี ยวกับดิน ภูเขา ดิ นอุ้ มน้ ำไว้มาก มี สภาพชุ่ม น้ ำ
มากกว่าปกติ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว หรือมีเสียงดังผิดปกติ มาจากภูเขา ลำห้วย หรือมีสัตว์ป่า
แตกตื่น
วิ ธี ก ารเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ของประชาชนในพื้ น ที่ เสี่ ย ง ควรสำรวจ
ความเสี่ ย งภั ย และเตรีย มพร้ อ มรั บมื อ สถานการณ์ ภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ติ ด ตามสถานการณ์ น้ ำอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย หมั่นสังเกตสัญญาณเตือนดินถล่มเพื่อจะได้อพยพได้ทันที และควร
วางแผนอพยพไว้ล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางหนีภัยที่ห่างจากการไหลของดินและน้ำ ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุ
สาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center)
1) หัวข้อเรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม
ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดน้ำท่วม โดยประชาชนต้องเตรียม
ความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ให้ปลดเมนสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนอพยพหรือขนย้ายสิ่งของและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในพื้นที่สูง
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถึง
ขณะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
สำหรับบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและรีบอพยพย้ายออกจากบ้านโดยทันที ป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร
สำหรับบ้านสองชั้น ควรมีสวิตซ์แยกสำหรับไฟฟ้าแต่ละชั้น พร้อมทั้งให้รีบตัดสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่าง
เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ห้ามใช้ปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด และอย่าสัมผัสสวิตซ์และงดใช้ไฟฟ้า
ขณะที่ตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ
หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กลับมาใช้งานควรให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบ แก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกชนิดให้มั่นใจเสียก่อน ป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้
ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center)
**********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการปกครอง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2226 2810, facebook : กรมการปกครอง fanpage
๑) หัวข้อเรื่อง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon Smart Team” กว่า 1.4 หมื่นอัตรา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ จัด ทำโครงการพั ฒ นาตำบลแบบบู รณาการ (Tambon
Smart Team) โดยจ้ า งงานเพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ลและบั น ทึ ก ข้ อ มู ลในระบบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย และ
วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓)
หลักฐาน ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
๒) สำเนาปริ ญ ญาบั ต รและสำเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of Records) ๓) สำเนาบั ต ร
ประจำตัวประชาชน ๔) สำเนาทะเบี ยนบ้าน ๕) ใบรับรองแพทย์ ที่อ อกให้ไม่เกิ น ๑ เดื อน และไม่เป็ นโรค
ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด และ ๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
ผู้ที่สนใจสามารสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ ๑- ๑๕
กันยายน ๒๕๖๓ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอ ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2126 5800 โทรสาร 0 2273 9408 HOTLINE 1689
๑) หัวข้อเรื่อง คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่ายไม่สะดุด
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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 ซึ่ งกระทรวงการคลังจะกู้ตามความจำเป็ นเท่ านั้น และเมื่อ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ผ่านสภาฯ
เรียบร้อยแล้วก็จะมีเงินมาชดเชยในส่วนนี้ และทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติ และ ๓) ระดับเงินคงคลังของ
รั ฐ บาลในปั จ จุ บั น ยั ง มี เพี ย งพอ โดยสิ้ น เดื อ น กรกฎาคม ๒๕๖๓ อยู่ ที่ ๒๘๒,๑๔๑ ล้ า นบาท และหาก
กระทรวงการคลั ง ต้ อ งกู้ เงิ น เต็ ม กรอบวงเงิ น ๒.๑๔ แสนล้ า นบาท สั ด ส่ วนหนี้ สาธารณะคงค้ า งต่ อ GDP
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะอยู่ที่ร้อยละ ๕๑.๖๔ ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๖๐ ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ
สาเหตุเนื่องจาก ๑) การหดตัวของเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวได้รับ ผลกระทบ และ ๒) การเลื่อนระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓
ออกไปจนถึงสิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ
ความจำเป็ น เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ จะสิ้ น สุ ด ในเดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๓ และจะเข้ า สู่
ปีงบประมาณใหม่ ๒๕๖๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔
อีกทั้งการกู้เงินเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามมาตรการของภาครัฐสามารถดำเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ
ฉบับที่ 14
กระทรวงแรงงาน
2. ประกันสังคม โอนเงินชดเชย 1.5 หมื่นบาท
ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อน
การจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 3 เดือน
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 14
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๑๔
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพื่ อให้ บรรดาสถานที่ กิจ การ หรือกิจ กรรมที่อาจมี ความเสี่ยงสูงต่อการ
ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเปิดดำเนินการได้ และได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และค่ อยเป็ นค่ อยไป ซึ่ งได้ อนุ ญ าตให้ สถานที่ กิ จการ หรือ กิ จกรรมบางประเภทให้ สามารถทดลองเปิ ด
ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคตามที่กำหนด ตามความ
สมัครใจและความพร้อม ได้แก่
๑) การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา แบบครบจำนวน
ครบห้องเรียน ครบชั้นเรียน
๒) สนามกี ฬ าหรื อ สถานที่ ที่ เคยผ่ อ นคลายจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าได้ และมี ผู้ ช มการแข่ ง ขั น ได้
โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
๓) พาหนะเพื่ อ การขนส่ ง สาธารณะทั้ ง ทางบกและทางน้ ำ สามารถบรรทุ ก ผู้ โดยสารได้ เต็ ม
ตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ
โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการ กิจกรรมดังกล่าวต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มาตรการควบคุมหลัก ได้แก่ ๑.มีมาตรการคัดกรอง ๒.ทำความสะอาด ๓.สวมหน้ากาก ๔. มีจุด
ล้างมือ ๕.เว้นระยะห่าง ๖.ควบคุม จำนวนผู้ ร่วมกิจ กรรม ๗.ลงทะเบี ยน “ไทยชนะ” ๘.จัด พื้น ที่ สำหรับ
รับประทานอาหาร และ ๙.การให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรการเสริม ได้ แ ก่ ๑.มี ระบบระบายอากาศที่ ดี และทำความสะอาดสม่ ำ เสมอ ๒.พั ฒ นา
นวัตกรรมเข้า-ออก สถานที่ต่างๆ ๓.มีระบบจัดเก็บข้อมูล ติดตาม และรายงานผล ๔.จัดพื้นที่รอคิวห่างกัน
อย่างน้อย ๑ เมตร ๕.นักเรียนต่างชาติ ปฏิบัติตามมาตรการเข้ามาในราชอาณาจักร ๖.ควบคุมมิให้มีกิจกรรม
ที่ใช้เสียงในระบบขนส่งสาธารณะ และ ๗.พิจารณาให้มีห้องตรวจโควิด-19 สำหรับนักกีฬา
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533
๑) หัวข้อเรื่อง ประกันสังคม โอนเงินชดเชย 1.5 หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกันสังคม โอนเงินชดเชย 1.5 หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา
สำนักงานประกัน สังคม ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรการชดเชยรายได้
ให้ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ที่ ยั งไม่ ได้ รับ การช่ วยเหลื อเยีย วยา โดยโอนเข้ าบัญ ชีให้ ผู้ ป ระกั นตน ตั้ ง แต่ วันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
โดยคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ดังกล่าว ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓
ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๓
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ ๖ เดือน ภายใน ๑๕ เตือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ขึ้นไป
และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์แต่ย่างใด
โดยกระทรวงการคลั ง ได้ จั ด สรรโอนเงิ น งบประมาณตามมาตรการชดเชยรายได้ แ ก่ ลู ก จ้ า งของ
สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุ
สุดวิสัยแต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้ เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ ๖ เดือน ภายใน ๑๕ เดือน
โดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเข้าบัญ ชีผู้ประกันตนในวันที่ ๒๘ สิง หาคม ๒๕๖๓ และได้มี SMS แจ้งให้
ผู้ประกันตนเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
อุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดในช่วงฤดูฝน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ลาดเชิงเขา และที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) จึง ขอแนะนำประชาชน
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
1) ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยหมั่นตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศ
และประกาศเตือนภัย ติดตามปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ระดับขึ้น - ลง ของน้ำในแม่น้ำ และการคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุน
2) เตรียมพร้อมของสำรองไว้ อุ่นใจใช้ยามน้ำท่วม เตรียมของใช้จำเป็น อาทิ วัสดุที่ลอยน้ำได้
ไว้เกาะยึดพยุงตัว เช่น แกลลอนน้ำ ห่วงยาง หรือเสื้อชูชีพ ไฟฉายและถ่านสำรอง เทียนไข เชือก นกหวีด
รวมถึงเตรียมถุงฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์ทำความสะอาด
ร่างกาย ชุดปฐมพยาบาล หากมีเอกสารสำคัญควรใส่ซองพลาสติกเก็บไว้ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
3) การวางแผนป้องกันน้ำท่วมบ้าน กำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ และทางระบายน้ำ กำจัดสิ่ง
กีดขวางทางระบายน้ำ เสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง หรือวาง
กระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้ามาท่วมในบริเวณบ้าน
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
**********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
1) หัวข้อเรื่อง 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง
ในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ จึงขอให้ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนในช่วงฝนตก ควรเพิ่มความ
ระมัดระวัง โดยการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน เช่น ที่ปัดน้ำฝน หรือระบบไฟฟ้า และควรลดความเร็วลง
ซึ่งในช่วงที่ฝนตกใน 10 นาทีแรก เป็นช่วงที่รถมีโอกาสลื่นไถลมากที่สุด เพราะน้ำฝนจะชะล้างคราบน้ำมัน
และฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนพื้นถนน ทำให้เกิดเป็นเสมือนแผ่นฟิล์มอยู่บนผิวถนน ซึ่งอาจส่งผลให้รถลื่นและ
เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอ
แนะนำ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังแก่ผู้ขับขี่ ดังนี้
1. เปิดไฟหน้ารถเสมอ โดยเปิดไฟต่ำ เพื่อช่วยให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ บนถนนได้ชัดเจนขึ้น และให้รถ
คันอื่นมองเห็นรถของเราได้จากระยะไกล
2. เปิดใบปัดน้ำฝน โดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณของ
ฝนที่ตกลงมา
3. ลดความเร็ว ใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ
4. ให้ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้า เพราะสภาพถนนที่เปียกลื่น ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มขึ้น
5. หลีกเลี่ยงการแซง แต่หากจำเป็นควรประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนแซง
6. รถลื่นไถลหรือเหินน้ำ ห้ามเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนในทันที เพราะอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้
ควรลดความเร็ว ใช้เกียร์ต่ำ จนกว่ารถจะทรงตัวได้ แล้วจึงค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ
7. เมื่อต้องขับรถผ่านน้ำท่วมขัง ให้หยุดประเมินสถานการณ์ หากระดับน้ำลึกสูงกว่าขอบประตูรถ
ไม่ควรขับฝ่าไป ควรเลี่ย งไปใช้เส้น ทางอื่ น หากพบเห็น ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ท่ านสามารถโทรขอความ
ช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที โทร. 1669
นอกจากนี้ การขับขี่ยานพาหนะขณะที่ ฝนตก อาจมีต้ นไม้หั กโค่นหรือมี สิ่งของมากี ดขวางการจราจร
บนถนน ผู้ขับขี่ควรลดความเร็วลงหรือหยุดรถในที่ปลอดภั ย ให้ ห่างจากสิ่ งปลูกสร้างที่ ไม่มั่ นคง หรือป้ าย
โฆษณาต่าง ๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนโทร. 1506
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 3 เดือน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 3 เดือน
คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ เห็ น ชอบให้ ลดหย่ อ นการออกเงิ น สมทบของนายจ้ า ง และผู้ ประกั น ตน กรณี
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรื อ โควิ ด 19 โดยลดหย่ อ นการออกเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น
ประกั น สั ง คมฝ่ ายนายจ้ างและฝ่ า ยผู้ ป ระกั น ตนเหลื อ ฝ่ า ยละ ร้ อ ยละ ๒ ของค่ า จ้ า งของผู้ ประกั น ตน เป็ น
ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) ให้ นายจ้างและผู้ ประกั นตนตามมาตรา ๓๓ ได้รับการลดหย่ อนการออกเงิน สมทบเข้ากองทุ น
ประกันสังคมประจำงวดเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ ๒
ของค่าจ้างของผู้ประกันตน จากปกติร้อยละ ๕
๒) ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุ นประกัน สังคม
ประจำงวดเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ ๙๖ บาท จากปกติ ๔๓๒ บาท
๓) ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนด ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงิน
ในส่ วนที่เกิน คื น ได้ ณ สำนั ก งานประกัน สั งคมกรุงเทพมหานครพื้ น ที่ สำนั ก งานประกัน สั งคมจังหวั ด หรื อ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทุกแห่ง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 36 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี
ผิดกฎหมาย
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย
3. กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกัน กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สำนักนายกรัฐมนตรี
4. ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 36 / 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศเพื่ อนบ้านทางด้านตะวันตกของ
ประเทศไทย และทำให้เกิดความเสี่ยงที่ อาจมีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยผู้ลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ซึ่งมิได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามที่ประเทศไทยกำหนด
ดั ง นั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น และสกั ด กั้ น มิ ให้ เกิ ด การกระทำลั ก ษณะดั ง กล่ า ว รั ฐ บาลได้ สั่ ง การไปยั ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวัง ติดตาม ค้นหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ดังนี้
1) ให้จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกั บประเทศเมียนมา เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระมัดระวัง
ไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค
2) ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง ต่อเนื่องกัน
จั ด ตั้ ง จุ ด ตรวจ/จุ ด สกั ด ตรวจตรา เฝ้ า ระวั ง และสกั ด กั้ น ผู้ ลัก ลอบเข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมาย หากพบ
ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข
3) ให้ทุกจังหวัดบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามค้นหาแรงงาน
ต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้
แรงงานต่างด้าว หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข
นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกพื้ นที่ ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือ
มีบุ ค คลต้ อ งสงสั ย ว่า เป็ น แรงงานต่ า งด้ าวที่ ลักลอบกลั บเข้า ประเทศไทยโดยผิ ด กฎหมาย ให้ แ จ้ งกำนั น
ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 36 / 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย
ช่วงฤดูฝนหลายพื้ นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตน
อย่างถูกวิธีจะช่วยให้ ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) จึ ง ขอแนะนำการเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด อุ ท กภั ย หรื อ น้ ำ ท่ ว ม
อย่างปลอดภัย ดังนี้
1) การปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน
- ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูง ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของให้พ้นจากระดับน้ำท่วม
รวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยง และเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
- ตัดกระแสไฟฟ้ าโดยปิ ดสวิตช์และคัตเอาท์ ห้ามสัมผัสเครื่องใช้ ไฟฟ้า ขณะที่ร่างกายเปี ยกชื้ น
หรือยืนอยู่บนที่ชื้นแฉะ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต
2) ระมัดระวังอันตรายในช่วงน้ำท่วม ทั้งอุบัติภัยจากการจมน้ำ อุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้า สัตว์มีพิษ
เศษแก้วหรือวัสดุมีคม และโรคระบาด
- ลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ไม่ควรเข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็น
สื่อนำไฟฟ้า เช่น โลหะ ตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง
- สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ วัสดุมีคม หากน้ำท่วมสูง
ควรใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้ช่วยยึดเกาะหรือพยุงตัว
3) เดินทางในช่วงน้ำท่วม ด้วยความระมัดระวัง
- ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง ไม่ควรเดินลุยน้ำช่วงเวลากลางคืน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำ
- ไม่ ประกอบกิ จ กรรมบริเวณที่ น้ ำท่ วมสู งและมี ก ระแสน้ ำ ไหลเชี่ ย ว เช่ น การจั บสั ต ว์ น้ ำ
ทำการเกษตร และไม่ควรอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจเป็นตะคริว อาจทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้ที่ สายด่วน
นิรภัย โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 36 / 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2271 8888 หรือ Call Center โทร. 1584
1) หัวข้อเรื่อง กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
กระแสความนิยมรถบิ๊กไบค์ (Big bike) นับวันยิ่งสูงขึ้น ทำให้ หลายท่านยอมควักเงินซื้อ บิ๊กไบค์
มาครอบครอง ด้วยรูปโฉมที่ มีเอกลักษณ์และพลังเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ผู้ขับขี่
ไม่มีทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายบนท้องถนน
โดยในขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้ เห็นชอบร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญ าตขับรถ การขอต่อ อายุ และการอนุ ญ าตให้ต่ออายุใบอนุ ญาตขับรถ
เพื่ อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันโดยมีสาระสำคัญ เช่ น กำหนดให้ ใบรับรองแพทย์ที่ จะนำมาใช้
ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือ
สภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มี
ขนาดเครื่องยนต์ 400 ซีซี ขึ้นไป จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ทุกชนิด โดยคาดว่าเมื่อมี ผลบังคับใช้ แล้ว จะทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้ องถนน สร้างมาตรฐานสำหรับความ
ปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1584
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 36 / 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีความสุขและยิ้มได้ เมื่อราคายางพารายางแผ่นรมควันชั้น ๓ ในสัปดาห์
ที่ผ่านมา ขยับขึ้นเกิน ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม เป็นครั้งแรกในรอบ ๓ ปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากความต้อ งการในตลาดโลก โดยเฉพาะจี น ที่ สั่งซื้อ ในปริม าณมาก หลั งเศรษฐกิ จ เริ่ม ฟื้ น ตั ว รวมถึ ง
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 กลับมีอัต ราการเติ บโตอยู่ที่ ๘ – ๑๕% ด้วยศักยภาพดังกล่าว รัฐบาลพร้อมตั้ งเป้ าให้ ไทยเป็ น
“ศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลก” ที่คาดว่าในปีนี้จะมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
จากการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงการทำโซนนิ่งพื้นที่ปลูกยางพาราให้มีคุณภาพที่จะช่วย
ยกระดับราคายางในระยะยาวจากความต้องการที่มากขึ้นอีกด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 36 / 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ Call Center 1694
1) หัวข้อเรื่อง จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง
ข่ า วดี ส ำหรั บ ผู้ ที่ ก ำลั ง มองหางาน กั บ มหกรรมที่ ร วบรวมตำแหน่ ง งานที่ เ ยอะที่ สุ ด แห่ ง ปี
กว่า 1 ล้านตำแหน่ง ในงาน “JOB EXPO THAILAND 2020” โดยกระทรวงแรงงานเป็นสื่อกลางในการ
จัดหาให้ผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ และนายจ้างได้มาพบปะกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำของ
ทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคโควิด–19
โดยภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 มี ตำแหน่ งงานว่างที่ รอการบรรจุในปี 2564
จำนวนทั้งสิ้น 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
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ
คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท
สำนักนายกรัฐมนตรี
2. เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตร
สวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงการคลัง
3. กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4. ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
สหกรณ์
รอบ 2
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
ปีละ 1 ครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ
ได้ด้วยตนเอง
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า ๒ ล้านล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้คนต่างชาติที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนด สามารถเข้าประเทศไทยได้
ประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศไทยต้องมี
คุณสมบัตดิ ังนี้
๑) เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย
๒) ยอมรับการปฏิ บัติต ามมาตรการด้ านสาธารณสุ ขที่ ประกาศใช้ภ ายในประเทศไทย และตกลง
ยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน ๑๔ วัน (ALSQ)
๓) มี ห ลั ก ฐานสถานที่ พั ก อาศั ย ระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) เช่ น การชำระเงิ น
ค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย หลักฐานที่พักอาศัย เป็นต้น
โดยชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าประเทศไทย จะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๙๐ วัน และสามารถขออนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก ๒ ครั้ง ๆ ละ
๙๐ วัน
ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยสามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) จนได้รับการจัดอันดับ ประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับ ๑ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง
และในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศ
การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
และมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าราชอาณาจักรในลักษณะการพำนักระยะยาว (Long Stay)
ภายในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้านล้านบาท
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการรับเพิ่ม ๕๐๐ บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิ ด -19) เห็ น ชอบมาตรการรัก ษาระดั บ การบริ โภคภายในประเทศ และเพิ่ ม กำลั งซื้ อ ผู้ มี รายได้ น้ อ ย –
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 เครื่องดื่ม
และสินค้ าทั่วไป (ไม่ รวมล็อตเตอรี่ เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ) ณ ร้านอาหาร/เครื่อ งดื่ ม
ร้านค้าทั่วไปที่ไม่ ใช่นิติบุคคล เช่น หาบเร่ แผงลอย และไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์ วางเป้าหมาย
ผู้รับสิทธิ ๑๐ ล้านคน โดยต้องมีสัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และร้านค้า ๑๐๐,๐๐๐ ร้าน โดยประชาชน
และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หรือร้านค้าสามารถแจ้งผ่าน
สาขาธนาคารกรุงไทย ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปลายเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ กยศ. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม
กองทุ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา หรื อ กยศ. ยื น ยั น มี เงิ น เพี ย งพอให้ กู้ ยื ม เนื่ อ งจากวงเงิ น ที่ 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 ซึ่งอาจส่ งผลให้ผู้กู้ยืม
บางรายได้รับเงินค่าครองชีพล่าช้า
นอกจากนี้ กยศ. ยังได้ปรับคุณสมบัติด้านรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากไม่
เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี รวมถึงให้สิทธิสำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19 เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน อีกด้วย
ทั้ งนี้ ผู้ สนใจสามารถยื่น แบบคำขอกู้ยื ม เงิน สำหรับปี ก ารศึก ษา 2563 ได้ ถึงวั น ที่ 30 กั น ยายน
2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th/ กยศ. Call Center โทร. 0 2610 4888
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหนึ่งในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลัง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเองลงไปถึง ระดับหมู่บ้าน
ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติต่าง ๆ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในตำบลต่อไปได้
สำหรับในระยะแรกที่เปิดรับสมัคร มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น ๔๘,๖๙๙ ราย อย่างไรก็ตาม
ได้ รับ การสะท้ อ นปั ญ หาเรื่ องคุ ณ สมบั ติเกษตรกรในบางประเด็ น ทำให้ เกษตรกรไม่ สามารถสมัครเข้ าร่วม
โครงการได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ปรับแก้คุณสมบัติให้ ครอบคลุมมากขึ้น และขยายเวลารับสมัคร
"รอบที่ ๒" เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องเกษตรกร
สำหรั บ เกษตรกรที่ ส นใจสมั ค รเข้ า ร่ วมโครงการฯ รอบที่ ๒ สามารถตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือ
ยื่น ใบสมั ค รกั บเจ้ าหน้ าที่ เกษตรตำบล หรื อที่ สำนั ก งานเกษตรอำเภอ ตั้ งแต่ บัด นี้ – ๒๒ กั น ยายน ๒๕๖๓
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 1170
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป สามารถ
เข้ า รั บ บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ชนิ ด ๓ สายพั น ธุ์ หรื อ ๔ สายพั น ธุ์ ณ สถานพยาบาลที่ ส ำนั ก งาน
ประกันสังคมกำหนดปีละ ๑ ครั้ง 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
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสปสช โทร. 1330
1) หัวข้อเรื่อง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง
สำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) ขอแนะนำอี ก หนึ่ ง นวั ต กรรมที่ ช่ว ยเพิ่ ม ความ
สะดวกสบายให้ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต รทอง ที่ ต้ อ งการเปลี่ ย น
สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา โดยผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้
ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ได้แล้ว เพียงแค่แอดไลน์ สปสช. พิ มพ์ค้นหา Line ID
@nhso หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้ทันที ใช้งานง่าย ๆ เพียงเลือกฟังก์ชั่น "เปลี่ยนหน่วยบริการ" โดย
ทำตามขั้นตอนของระบบ และรอการอนุมัติ
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทั้งนี้ หากยังไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ
สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 38 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
กระตุ้นการท่องเที่ยว
2. ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปา สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี
3. อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ ๖ กลุ่ม สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน
สำนักนายกรัฐมนตรี
4. “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชน
บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
5. “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ยุงลาย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 38 / 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย กระตุ้นการท่องเที่ยว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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 ทําให้มีวันหยุดต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน
2563 รวมทั้งสิ้น 4 วัน
และ 2) ช่วงเดือน ธันวาคม ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยจากวันจัน ทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ไปหยุด
ชดเชยในวั นศุ กร์ที่ 11 ธัน วาคม 2563 ทําให้มี วัน หยุ ดราชการต่อ เนื่ อง ตั้ งแต่วัน ที่ 10 - 13 ธัน วาคม
2563 รวมเป็น 4 วัน
โดยมาตรการดั ง กล่ า ว คาดว่ า จะช่ วยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ และการจั บ จ่ า ยใช้ สอยของประชาชน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 38 / 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี
ครม. เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่ งรัฐกว่า ๑๔ ล้านคน เป็ นเวลา ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) เพื่ อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รายละเอียดของ
มาตรการนี้ยังคงเป็นไปตามเดิม คือ
1) ค่าไฟฟ้า
• กรณี ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ไม่ เ กิ น 50 หน่ ว ย/เดื อ น ติ ด ต่ อ กั น 3 เดื อ น จะได้ รั บ สิ ท ธิ ค่ า ไฟฟ้ า ฟรี
ตามมาตรการของการไฟฟ้าฯ
• กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในวงเงินค่าไฟฟ้า
230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด
2) ค่าน้ำประปา
• ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในวงเงินค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
• กรณี ใ ช้ น้ ำ ประปาเกิ น วงเงิ น 100 บาท/ครั วเรื อ น/เดื อ น ผู้ ถื อ บั ต รฯ จะต้ อ งเป็ น ผู้ จ่ า ย
ค่าน้ำประปาทั้งหมด
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 38 / 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ ๖ กลุ่ม ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ ๖ กลุ่ม ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน
คณะรัฐมนตรีอ นุมัติเงินพิ เศษรายเดือนเป็ นเวลา ๗ เดือนให้แก่ ผู้ปฏิ บัติงานในระดับพื้นที่ 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 ในหมวดเงินสำรองจ่ายกรณี ฉุกเฉิน 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
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 38 / 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ “โครงการคนละครึ่ง” จ่ายเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับประชาชนทั่วไป โดยช่วย
ประชาชนออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งและรัฐจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ ๑๐๐ บาท/วัน/คน
และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ดังนี้
การลงทะเบียน
• สำหรับร้านค้า เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
โดยต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ประเภทของกิน -ของใช้ เช่น ร้านอาหารในตลาด ร้านโชห่วย
หรือ ร้านธงฟ้า และต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ
รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ
• สำหรับ ประชาชนทั่ ว ไป เปิ ด ให้ ลงทะเบี ย นจองสิ ท ธิ์ผ่าน www.คนละครึ่ ง.com ในวัน ที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนเต็มตามจำนวนที่กำหนด (๑๐ ล้านคน) โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี
ขึ้นไป และต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน ๒ วันทำการ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาและ
ต้องโหลดแอปพลิเคชั่ น "เป๋ าตัง" เพื่ อเป็น ช่อ งทางในการโอนวงเงิน สำหรับซื้ อ สิ นค้ า จากร้านค้ าที่ เข้าร่วม
โครงการ โดยไม่ใช่การโอนเงินสดเพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
เริ่ม ใช้ สิท ธิ์ได้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๒๓ ตุ ลาคม ๒๕๖๓ หรือ หลั งจากได้ รับสิ ท ธิ์ จนถึง วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม
๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากผ่านการลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ์ภายใน ๑๔ วัน จะถูกตัดสิทธิ์เพื่อให้สิทธิ์กับท่านอื่นต่อไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 38 / 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมอนามัย / กรมควมคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
1) หัวข้องเรื่อง “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เนื่องด้วยประเทศไทยเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ อาจมีน้ำขังในภาชนะที่ถูกทิ้งไว้บริเวณบ้าน โรงเรียน
ศาสนสถาน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญ
ชวนให้ผู้ปกครองเข้มงวดเรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อให้ลูกหลานปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
ในช่วงฤดูฝน เพราะเด็กมีโอกาสได้รับเชื้อโรคไข้เลือดออกจากยุงลายที่บ้านและโรงเรียน
โดยสำรวจจุดเสี่ยงที่ เป็น แหล่งเพาะพั นธ์ลูก น้ำยุงลายที่พ บบ่อ ย เช่ น ภาชนะที่ ถูกทิ้ งรอบๆ บ้ าน
จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ที่อาจพบไข่ยุงลายติดอยู่และอยู่ได้นานถึง 1 ปี เมื่อมีน้ำขัง ไข่ยุงจะเติบโต
เป็นลูกน้ำยุงลายได้ ภายใน 1-2 วัน ส่วนในบ้านพบได้ตามภาชนะรองน้ำทิ้งด้านหลังตู้เย็น แก้วน้ำหิ้งพระ แจกัน
ที่ศาลพระภูมิ ขอให้ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ ซึ่งหากทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำยุงลาย จะช่วยลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกลงได้
วิธีการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยมาตรการ
“3 เก็บ 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและ
เปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำ ต้องปิดฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งการ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
ทั้ ง นี้ หากพบว่ ามี อ าการไข้ สูง 2-5 วั น ร่ วมกั บ ปวดศี รษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่ อ ยตามตั ว
เบื่ออาหาร อาเจียน อาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูก มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน ควรรีบพบแพทย์
โดยด่วน ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 38 / 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้
สำนั ก งานประกั น สั ง คม อำนวยความสะดวก ให้ กั บ ผู้ ป ระกั น ตนสามารถเข้ า ถึ งบริ ก ารรั บ เงิ น
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเพิ่ มช่ องทางให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ ทดแทน กรณี สงเคราะห์ บุต ร ผ่านระบบ
“พร้อมเพย์” ได้แล้ว
โดยผู้ประกันตนที่สนใจขอรับสิทธิฯ สามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและ
สมุ ด บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคาร ไปยื่ น ได้ ที่ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ / จั ง หวั ด / สาขา
ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารในการขอรับประโยชน์ทดแทน
สำหรับผู้ประกัน ตนรายเดิม ที่เคยยื่น เรื่องไว้แล้ว ไม่ต้ องกังวลเพราะยังสามารถรับเงิน ผ่านบัญ ชี
ธนาคารได้ตามปกติ แต่หากต้องการเปลี่ยนวิธีการรับเงินเป็นแบบพร้อมเพย์ สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้น
เศรษฐกิจ
4. ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์
6.
7.

แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

สหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด
ผลสำรวจพบคนไทยการ์ ด ตก สวมหน้ า กากลดลงกว่ า ๙๐% โดยขอประชาชนร่ ว มมื อ กั น
สวมหน้ากากในสัดส่วนที่มากกว่า ๙๐% จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ศบค. จึงขอเน้นย้ำ
ประชาชนให้ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะอยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสก์ป้องกัน หมั่นล้างมือ
ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากหลายประเทศที่มีความสามารถในการป้องกันการแพร่
ระบาด ซึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน แต่ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่ างอยู่เสมอ
ถึงแม้ว่าประเทศจะผ่อนคลาย แต่ประชาชนต้องเข้มงวด เพื่อให้สามารถปลดล็อคกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
และทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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) ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant) ประเภทต่างๆ เน้นเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่มี
ใบอนุญ าตทำงานในประเภทต่างๆ พร้อมแสดงสำเนาบัญ ชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า
500,000 บาท
4) ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay มีการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa
โดยต้องถูกกักตัวในจังหวัดที่กำหนด เป็นเวลา 14 วัน แต่สามารถเดินทางออกนอกที่พักได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร
ซึ่ ง จะอยู่ ในประเทศไทยได้ ระยะยาว คื อ 90 วั น และต่ อ วี ซ่ า เพิ่ ม ได้ 2 ครั้ ง รวม 270 วั น หากต้ อ งการ
ข้ามจังหวัดต้องถูกจำกัดพื้นที่อีกครั้งนาน 7 วัน
5) ผู้ถือบัตร APEC Card เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย
เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
6) ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่มีความต้องการที่จะพำนัก 60 วัน
สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการ “คนละครึ่ง” โดยประชาชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง สำหรับซื้อ
สินค้าอุปโภค บริโภค และอีกครึ่งหนึ่งรัฐจะช่วยจ่ายให้ วงเงินสมทบไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่าย
เท่ากั บ หรือมากกว่า 3,000 บาท เพื่อ เพิ่ มกำลั งซื้ อให้ แก่ กลุ่ม ต่างๆ และบุคคลทั่ วไป รวม 10 ล้านราย
ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นผู้ประกอบการรายย่อย คือ พ่อค้า แม่ค้าขายปลีก
ที่ ไม่ ใช่ร้ านสะดวกซื้อ ผ่ านระบบ อี - วอลเล็ ท และ คิ วอาร์ โค้ ด โดยพ่ อ ค้ า แม่ ค้า และร้านค้ ารายย่ อ ย
ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผ่าน www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
สำหรับร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้และเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
ทั้ ง นี้ บุ ค คลทั่ ว ไปสามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มมาตรการผ่ า น www.คนละครึ่ ง .com ในวั น ที่
16 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563
มาตรการ “คนละครึ่ง” จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ และลดค่าครองชีพ เมื่อมี
ผู้จับจ่ ายใช้สอยเพิ่ ม ขึ้น พ่อ ค้า แม่ ค้า และร้านค้ารายย่ อย จะช่วยเพิ่ ม เงิน หมุ นเวีย นเพื่ อต่ อยอดในระบบ
ซื้อขายต่อไป
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 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
- ผู้ถื อบั ตรฯ ที่ มีรายได้ 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนั บสนุนจากรัฐ 200
บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 700 บาท
ทั้งนี้ เงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และหากไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบเงินไปใช้
ในเดือนถัดไปได้
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2579 0121 - 27
1) หัวข้อเรื่อง แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์
เริ่มแล้ว! กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้
เกษตรกรและประชาชนทั่ วไปที่ สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบีย นรับเมล็ดพั นธุ์ได้ ฟรี!
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ์
สำหรับ เมล็ดพั นธุ์พืชผัก สวนครัว ๑ ชุด ประกอบด้วย ผักบุ้ ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้ งต้น แตงกวา
กะเพรา และพริกขี้หนู เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้ โดยสามารถ
ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ ได้ที่ https://app.doae-gov.org/landing ให้สิทธิ์ทะเบียนบ้านละ ๑ สิทธิ์เท่านั้น
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
กรมป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชาสัม พั น ธ์แนวทางการช่วยเหลือ ประชาชนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย
การดำรงชีพ การประกอบอาชีพ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
ผู้ประสบภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัย
พิบัติได้ทันที โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้
1) เอกสารยืนยันตัวตน อาทิ สำเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ที่ออกโดย สำนักงานเขตหรือ อปท.
ที่เกิดภัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้าน สำเนา
ใบมรณะบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต) และ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
2) หลักฐานยืนยันความเสียหาย อาทิ เอกสารประกอบการรับความช่วยเหลือ (ค่าวัสดุซ่อมแซม
หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ (ระบุความเสียหายโดยประมาณ)
และ ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ช่องทางการติดต่อ PEA Call Center โทร. 1129
1) หัวข้อเรื่อง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง และลมพัดกรรโชกแรง
โดยขอให้ ประชาชนหมั่น ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าเมื่อตัวเปีย ก
พื้ น แฉะ ควรเช็ด ตั วให้ แห้ งก่ อ น และยื น บนพื้ น ที่ แ ห้ ง รวมทั้ งหลีก เลี่ ย งการใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้ าชั่ วคราว
ในขณะที่มีพายุ - ฝนตกหนัก เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่
หากท่านพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม
สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้เป็นอันขาด กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีค วามชำนาญเข้ าไปแก้ ไขให้ ความช่ วยเหลือ โดยสามารถแจ้ งได้ ที่ห มายเลข 1129 PEA Call Center
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 40 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ครม. เคาะ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”
กระตุ้นการจ้างงาน รวม 60,000 ราย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม
4 ลักษณะ เริ่มปี 64
3. ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส 2 ถึง 31 มกราคม กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2564
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกที่ เริ่มนำร่อง
กทม. – ปริมณฑล
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 40 / 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง 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 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลื อ 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
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 40 / 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ช่องทางการติดต่อ Call center 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม 4 ลักษณะ เริ่มปี 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม 4 ลักษณะ เริ่มปี 64
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมให้กู้ยืมครบ 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา
2564 ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หลัก สาขาวิชาขาดแคลน และให้กู้ยืมในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท สำหรับผู้กู้ที่เรียนดี ให้
นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ดังนี้
ลั ก ษณะที ่ 1 นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที ่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ มี รายได้ ครอบครั วต่ อ ปี ไ ม่ เ กิ น
360,000 บาท ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ ในระดับมัธยม
ปลาย ปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอด
หนี้ 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 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 อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถ
กู้ยืมค่าครองชีพได้และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อปี
ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณทิตและปริญญาโท เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้ าน
การวิจัยและ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย ผู้กู้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเกรดเฉลี่ยไม่
ต่ำกว่า 3.00 โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี ภายหลังสำเร็จการศึก ษา
อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครอง
ชีพได้และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% ต่อปี
ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการให้กู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าวในปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th” หรือ Call center 0 2016 4888
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 40 / 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐
1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส 2 ถึง 31 มกราคม 2564
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส 2 ถึง 31 มกราคม 2564
ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และ
อยู่ในมาตรการการช่วยเหลือของธนาคารฯ โดยขณะนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดรับลงทะเบียน
พักชำระเงินต้น เฟส ๒ ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL แล้ว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
สำหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่อยู่ในมาตรการดังต่อไปนี้ หากลงทะเบียนเฟส ๒
สำเร็จ จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ประกอบด้วย
• มาตรการที่ ๑ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้
ไม่เกิน ๓ ล้านบาท
• มาตรการที่ ๓ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เท่ากับ ๓.๙๐% ต่อปี
• มาตรการที่ ๘ และ ๘.๕ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา ๓ เดือน
โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารฯ พิจารณา เช่น
สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขา หรือ Call Center โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐
และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 40 / 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2141 4000
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกที่ เริ่มนำร่อง กทม. – ปริมณฑล
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกที่ เริ่มนำร่อง กทม. – ปริมณฑล

ข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(บัตรทอง) ใน 4 เรื่องสำคัญ ดังนี้
1. ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถไปหาหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ
รักษาโรคเบื้องต้นได้ทุกที่ในระบบบัตรทอง โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลคลินิกหมอครอบครัวและผู้ป่วย พัฒนาระบบ
ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันและยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
2. ผู้ป่วยในที่ไปรับการรักษายังสถานพยาบาลแห่งใหม่ ไม่ต้องกลับไปขอรับใบส่งตัวที่เดิม
โดยสามารถรัก ษาต่อเนื่อ งได้ทันที เพี ยงใช้บัตรประชาชนตรวจสอบตั วตน จะนำร่องในพื้นที่เ ขต 9
นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเริ่ม
1 มกราคม 2564 ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
3. ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ เพื่อความรวดเร็วป้องกันไม่ให้อาการลุกลาม
โดยผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะได้ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกเข้ารับบริการ
ณ สถานพยาบาลอื่น ผ่าน 3 ช่องทาง คือ สายด่วน สปสช. 1330, แอปพลิเคชัน สปสช. หรือติดต่อที่
โรงพยาบาลโดยตรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
4. ประชาชนที่ย้ายหน่วยบริการจะได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วันเหมือนเดิม และสามารถย้าย
หน่วยบริการได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. เพียงมีบัตรประชาชน Smart card โดยจะเริ่มพร้อมกัน
ทั่วประเทศวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
สูงสุด 30,000 บาท
2. เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ ๒
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยว
เศรษฐกิจและสังคม
ปลอดโควิด-19
มาตรการด้านความมั่นคง
5. รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
สหกรณ์

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
สำนักนายกรัฐมนตรี
6. ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการ
เพิ่มเป็น 1,000 บาท

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท
รัฐ บาลได้ อ อก มาตรการ "ช้ อปดี มี คื น " เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ โดยให้ ประชาชนสามารถนำ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้สูงสุด 30,000 บาท/คน เริ่มตั้งแต่วันที่
23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
ยกเว้น การซื้อสินค้าประเภท สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์
รถจั ก รยานยนต์ และเรือ ค่ าหนั งสื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร และค่ าบริ การที่ อ ยู่ ในรูปของข้อ มู ลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ค่าบริการจัดนำเที่ยว และค่าที่พัก, โรงแรม
ทั้งนี้ หากท่ านมีข้อ สงสั ยหรือสอบถามข้ อมู ลเพิ่ ม เติม สามารถสอบถามได้ ที่ ศูน ย์บริการข้ อมู ล
ภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่
เป็ น ผู้ ถื อ บั ต รสวั สดิ ก ารแห่ งรั ฐ) สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมโครงการที่ เว็บ ไซต์ www.คนละครึ่ ง.com
เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน
หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม เมื่อลงทะเบียนและได้ SMS ยืนยันแล้ว ให้โหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อยืนยัน
ตัวตนในการใช้สิทธิโครงการ ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
เงื่อนไขการใช้สิทธิผ่านโครงการ รัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50% ประชาชน
สามารถใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น
“เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยหาก
ไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิตลอดโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้
มาตรการ และยั ง คงได้ รั บผลกระทบด้ า นรายได้ จ ากโควิ ด -19 สามารถลงทะเบี ย นแจ้ งความประสงค์
เข้ามาตรการระยะที่ 2 โดยขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๔ มาตรการ
ประกอบด้วย
มาตรการที่ ๑ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน
๓ ล้านบาท
มาตรการที่ ๓ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เท่ากับ ๓.๙๐% ต่อปี
มาตรการที่ ๘ และมาตรการที่ ๘.๕ พั ก ชำระเงิน ต้ น และดอกเบี้ ย เป็ น เวลา ๓ เดื อ น เปิ ด ให้
ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ ลูกค้ าประชาชนที่ เข้ าร่วมมาตรการสามารถนำเงินไปใช้ จ่ ายในด้ านอื่ นที่ จำเป็ นต่ อ
การดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป และเมื่อกลับเข้าสู่ภาวะ
เป็ น ปกติ แ ล้ ว ลู ก ค้ า ก็ ส ามารถชำระเงิ น งวดปกติ ต ามจำนวนในสั ญ ญาเงิน กู้ เดิ ม หลั ง จากครบกำหนด
ตามระยะเวลาของมาตรการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19
แอปพลิ เคชั่ น “ThailandPlus : มี ม ากกว่ า ที่ คุ ณ คิ ด ” เป็ น แอปพลิ เคชั่ น ที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท
พิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่จะเดิน ทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมีเป้ าหมายเพื่ อใช้ระบุความ
เสี่ยง ติดตาม แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แอปพลิเคชั่ น “ThailandPlus” นี้ จะใช้ สำหรั บนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ยื่ น ความจำนงขอเข้ า ประเทศ
โดยสถานทูตไทยที่ประเทศต้นทางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลการติดตั้งแอปพลิเคชั่น เมื่อเดินทางมาถึงด่านควบคุมโรค
ก็จะตรวจสอบการติดตั้ง และแจ้งให้ใช้งานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ รวมระยะเวลาที่กักตัว ๑๔ วัน
ผ่านเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth แอปพลิเคชั่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย แต่ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ
ส่ วนบุ ค คล เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วติ ด ตั้ ง แล้ วก็ ส ามารถลงทะเบี ย นโดยกรอก Certificate Of Entry (COE)
ตามเอกสาร และหมายเลข Passport ได้ทันทีไม่ยุ่งยาก
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด
ในช่วงนี้พื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ วางมาตรการช่วยเหลื อเกษตรกรภายหลั งน้ ำลดทั น ที พร้อ มสนั บสนุ น
กล้าเมล็ดพันธุ์ผัก รวมถึงคำแนะนำวิธีการดูแลรักษา ฟื้นฟูพืชที่ถูกต้องให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย โดยจะช่วยเหลือ
ตามพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และจะได้รับในอัตรา ดังนี้
- ข้าว 1,113 บาทต่อไร่
- พืชไร่ 1148 บาทต่อไร่
- พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่
กรณี เกษตรกรปลู ก ข้ าวนาปี และข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และได้ เข้ าร่วมประกั น ภั ย กั บ ธ.ก.ส. นั้ น
เมื่ อ ได้ รั บ การช่ วยเหลื อ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ฯ แล้ ว จะได้ รับ การช่ วยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม อี ก ส่ วน
ดังนี้ ข้าวนาปีได้เบี้ยประกัน 97 บาทต่อไร่ พร้อมสินไหมทดแทน 1,260 บาทต่อไร่ ใส่ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ได้เบี้ยประกัน 160 บาทต่อไร่ พร้อมสินไหมทดแทน 1,500 บาทต่อไร่
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1300 และ 1479
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท

ข่า วดี สำหรับผู้ พิ ก ารกว่า 1.2 ล้ านรายที่ มี บั ต รประจำตั วคนพิ ก ารและบั ต รสวัสดิ ก ารแห่ งรั ฐ
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 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
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
1. โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
2. คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง
หากพบตัดสิทธิทันที
3. แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไป กระทรวงแรงงาน
ทำที่บ้าน
กระทรวงสาธารณสุข
4. คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
กระทรวงการคลัง
5. เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
1) หัวข้อเรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว
กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปีนี้ เน้นดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตนเองจาก 5 โรคติดต่อ ได้แก่
1. โรคหัด ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด และหลังมีไข้ 3-4 วัน เริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้น จากนั้น 1-2
วันไข้จะเริ่มลดลง และผื่นจะจางหายไปประมาณ 2 สัปดาห์ โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
2. โรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว โรคนี้ป้องกันได้โดยการ
ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง หากมีอาการดังกล่าว แนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงานทันที และรีบไปพบ
แพทย์เพื่อรับการรักษา
3. โรคปอดอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หายใจลำบาก หนาวสั่น อุณ หภูมิร่างกายต่ ำกว่าปกติ
โรคนี้ป้องกันโดยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัด ล้างมือบ่อย ดื่มน้ำมาก ๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
หากสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
4. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ อาเจียน อุจจาระร่วงอย่างรุนแรง
ทำให้เสียน้ำมาก สำหรับการรักษาจะรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง และให้เกลือแร่
ทดแทน โรคนี้ป้องกันโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ
5. โรคมื อ เท้า ปาก พบบ่อยในกลุ่มเด็ กอายุน้ อยกว่า 5 ปี ผู้ป่วยจะมีแ ผลหรือ ตุ่มในช่องปาก
กระพุ้งแก้ม หรือมีผื่นแดงบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า การรักษาจะรักษาตามอาการป่วย ผู้ปกครองและครูจะต้อง
สังเกตอาการผิดปกติของเด็ก ถ้าพบว่าเด็กมีอาการดังกล่าว ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันที
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง หากพบตัดสิทธิทันที
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง หากพบตัดสิทธิทันที
กระทรวงการคลังเตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพ โดยในขณะนี้ได้มีการส่งข้อความ
โฆษณาชวนเชื่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เปิดรับซื้อสิทธิผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิ ให้สามารถนำสิทธิมาแลกเปลี่ยนเป็น เงินสดได้ เพียงส่งหมายเลขโทรศัพท์และชื่อ -นามสกุล
ก่อนเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และภาครัฐมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ ผิดปกติหรือมีการใช้จ่ายที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไข
ของโครงการ ภาครัฐจะระงับการจ่ายเงินทั้ งร้านค้าและประชาชนทั น ที รวมถึ งจะมี การดำเนิ นการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ตลอดจน
ช่ วยให้ ร้ า นค้ ารายย่ อ ยมี รายได้ เพิ่ ม ขึ้ น ขอให้ ป ระชาชนและร้ า นค้ า ได้ โปรดอย่ า หลงเชื่ อ การเชิ ญ ชวน
ตามโฆษณาต่ า ง ๆ ว่า จะช่ วยดำเนิ น การโดยไม่ มี ก ารใช้ จ่า ยจริง อย่ างเด็ ด ขาด เพราะอาจตกเป็ น เหยื่ อ
สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด ซึ่งต้องรับโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
1) หัวข้อเรื่อง แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
กระทรวงแรงงาน จัดสรรเงินเพื่อปล่อยกู้วงเงินรวม 7,000,000 บาท ผ่านกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้ าน เพื่อ ให้ กู้ยืมไปซื้ อวัตถุดิ บและอุปกรณ์ การผลิต เพื่อ สร้างอาชีพและสร้างรายได้อ ย่างยั่ งยื น
เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 แบ่งเป็น ประเภทบุคคล กู้ไม่เกิน 50,000 บาท
ชำระคืนภายใน 2 ปี ส่วน ประเภทกลุ่มบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี คิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 งวด
ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ที่เป็น
กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน และเป็น
การผลิตในครัวเรือน เช่น งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานจักสานต่าง ๆ เป็น ต้น
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยต่ำ
ผู้สนใจขอรับบริการได้ที่ กรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1330
1) หัวข้อเรื่อง คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
กระทรวงสาธารณสุ ข ยกระดั บ ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก รณี ป ระชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้สามารถเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้ และยกเลิกการต้องใช้ใบส่งตัว
ของผู้ป่วยในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล ดังนี้
1. ประชาชนสามารถรับการรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้ โดยทดลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน
ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการที่ “หน่วยบริการชุมชน อบอุ่น” ได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป
นอกจากนั้นยังจะได้พัฒนาระบบนัดหมายการเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ขยายไปใน
กลุ่มผู้ป่วยนอกทั้งหมดในระยะต่อไป
2. “ผู้ ป่ ว ยใน” ไม่ ต้ อ งใช้ ใ บส่ ง ตั ว อี ก ต่ อ ไป ทำให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความสะดวกเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจาก สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเอง
โดยอัตโนมัติ
3. ประชาชนแจ้งย้ายหน่วยบริการเมื่อใด รักษาที่ใหม่ได้ทันที ผู้ป่วยไม่ต้องรอ 15 วันอีกต่อไป
ก็สามารถไปรักษาที่ใหม่ได้ทันที ตามความประสงค์ ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองจึงอุ่นใจได้ว่า เมื่อมีเหตุ
จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ก็จะสามารถย้ายหน่วยบริการและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันทีอย่างแน่นอน
4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและไม่แออัด เมื่อผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้ ประสานจัดหา
โรงพยาบาลที่ไม่แออัด และมีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งประเภทนั้น ๆ ได้ทันที
การคลายล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ของบัตรทองในครั้งนี้ คือนโยบายของรัฐบาลในความพยายามที่จะ
ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี มีมาตรฐาน ง่ายและสะดวก
สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่
รัฐบาลได้ออกมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปีภ าษี 2563 ตามจำนวนเงิน ค่าซื้อ สินค้ าและบริการที่จ่ายจริง ตั้งแต่ 23 ตุลาคม - ธันวาคม
2563 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
แต่เนื่องจากฐานของเงินได้สุทธิต่อปีของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้จะได้รับเงินภาษีคืนในจำนวนที่
ไม่ เท่ ากัน แม้ จะซื้ อสิ น ค้าหรือบริก ารเต็ มเพดาน 30,000 บาทก็ต าม โดยอัต ราคืน ภาษี "ช้ อปดี มีคืน "
ท่านจะได้รับคืนตามฐานรายได้ 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
อย่างไรก็ ตาม แม้ การเข้าร่วมโครงการช้อปดีมี คืน จะไม่ต้ องลงทะเบี ยนก่ อนใช้ สิท ธิ์ แต่ ขอให้
ทุกท่ านโปรดอย่าลืม ขอใบกำกับภาษี เต็ม รูปแบบจากร้านค้ า ยกเว้น การซื้ อ e-book หรือสิน ค้า OTOP
ที่ใช้หลักฐานอื่นแทนได้
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
1. แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง”
เพื่อรักษาสิทธิภายใน 14 วัน
กระทรวงพาณิชย์
2. จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
1.1 ล้านครัวเรือน
กระทรวงแรงงาน
3. ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40
กระทรวงการคลัง
4. ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
5. 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไร
ไม่เครียด

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
-

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อรักษาสิทธิภายใน 14 วัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อรักษาสิทธิภายใน 14 วัน
หลั งจากโครงการ "คนละครึ่ง " ได้ เปิ ด ให้ ประชาชนใช้ จ่า ย ตั้ งแต่ วัน ที่ 23 ต.ค.63 ที่ ผ่า นมา
มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 470,000 ร้านค้า กระทรวงการคลัง จึงขอย้ำประชาชน
ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการติดตั้ง
แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการได้
ด้วยตนเองโดยง่าย และจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
โดยเมื่อท่านเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ก็จะสามารถ
ใช้สิทธิซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ได้ทันที
ซึ่งสามารถใช้จ่ ายได้ ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 รั ฐช่ วยออกให้ ไม่ เกิ น วัน ละ 150 บาท รวมจำนวน
3,000 บาท หากไม่ ใช้จ่ ายภายใน 14 วั น นั บจากวั น ถัด จากวัน ที่ ได้รับ SMS แจ้ งรับสิ ท ธิ ท่ านจะถู ก
ตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569
1) หัวข้อเรื่อง จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1.1 ล้านครัวเรือน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดเต็ม! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1.1 ล้านครัวเรือน
คณะรั ฐมนตรี อ นุ มั ติ โครงการประกั น รายได้ เกษตรกรผู้ป ลู กข้ า ว สู งสุ ด ตั น ละ 15,000 บาท
จำนวน 1.1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 63/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563
ถึง 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ที่ปลูกข้าวระหว่างวัน ที่ 16 มิ ถุนายน 2563 ถึง 28 กุมภาพัน ธ์
2564 และมี เงื่ อ นไข คื อ เกษตรกรสามารถเข้ า ร่ ว มโครงการประกั น ฯ ได้ แ ปลงละ 1 ครั้ ง เท่ า นั้ น
เพื่ อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อน โดยที่ข้าวที่ร่วมโครงการประกันรายได้ฯ จะต้องมีความชื้นไม่เกิน 15%
มีทั้งสิ้น 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. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงิน 19,826 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ 1 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64
2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 15,000 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 63 – ธ.ค. 64
3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก วงเงิน 610 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 63 – 31 ต.ค. 65
4. โครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและพั ฒ นาคุณ ภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้
จ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมการส่งเสริมการเกษตร ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม 1506
1) หัวข้อเรื่อง ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไฟเขียว! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.40
ข่าวดีสำหรับแรงงานอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือกลุ่มฟรีแลนซ์ที่เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตาม
มาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ล่าสุด คณะรัฐมตรีได้เห็นชอบเพิ่มประโยชน์ทดแทนเงินค่าทำศพและ
เงิ น สงเคราะห์ หากผู้ ป ระกั น ตนเสี ย ชี วิต เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น แ ละสร้ า ง
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
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555
1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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
ระยะเวลาใช้ สิท ธิ์ ต ามช่ วงการเก็ บเกี่ ย วที่ ระบุ ไว้ ในทะเบี ย นเกษตรกร โดยกรมส่ งเสริ ม การเกษตรจะ
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
- ประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน
100 ตัน ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนต่างระหว่าง
ราคามันสำปะหลังที่ประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและ
กำหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ราคาเฉลี่ ยรับซื้อหัวมัน
สำปะหลังจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ครอบคลุมทุกภูมิภาค
โดยจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างการประกันรายได้ครั้งแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจ่าย
ต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564) ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
การโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2555 0555
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 43 / 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสุขภาพจิต
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323
1) หัวข้อเรื่อง 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 5 วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด
ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สื่อมวลชนต่าง ๆ เป็น ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและมีการนำเสนอเนื้อหาที่ เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก ซึ่งในบางคนอาจมี
การติดตามข่าวแบบใกล้ชิด ซึ่งการติดตามข่าวที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอันนำมาซึ่งความเครียด
และความวิตกกังวลได้ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กรมสุขภาพจิตได้ให้คำแนะนำในการติดตาม
ข่าวสาร 5 วิธี เสพข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด ดังนี้
1. ให้ความสำคัญกับสติของตนเองเมื่อต้องเสพข่าว หมั่นสังเกตอารมณ์ของตนเองและผลกระทบ
จากอารมณ์นั้น
2. จัดสรรเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี โดยไม่ควรติดตามต่อเนื่องนานไป
3. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ หันเหความสนใจจากข่าวสารไปเรื่องอื่นบ้าง
4. เคารพความเชื่อและความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
5. พักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด เช่น การนอน ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ฝึกผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น
หากอาการยังไม่ดี ขึ้ น สามารถขอรับบริการปรึ กษาผู้ เชี่ ยวชาญด้ านสุข ภาพจิต ที่ สถานบริการ
สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ โทร. สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม. เพื่อหาทางแก้ไขที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ
กระทรวงพลังงาน
2. ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน
เหลือ 3.61 บาท/หน่วย
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา”
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. โครงการ Co - payment ขับเคลื่อนจ้างงาน
เด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า 2.6 แสนคน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ยุคใหม่
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6. สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งถือเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยว (High season) อย่างเต็มตัวแล้ว
ช่วงนี้จึงเป็นเวลาทองของการได้ออกไปพักผ่อน รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวในช่วงปลายปี
และใช้จ่ายผ่านโครงการของรัฐ เช่น
• โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" รับสิทธิส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่ เกิน 3,000 บาทต่อคืน
รวมไม่เกิน 10 ห้องหรือ 10 คืน , รับคูปองสูงสุด 900 บาทต่อวัน เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่
ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ และคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว ยัง
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนได้ด้วย (ปัจจุบันเหลือจำนวนสิทธิที่พักกว่า 2.2 ล้านสิทธิ
และสิทธิตั๋วเครื่องบินอีกจำนวนกว่า 1.8 ล้านสิทธิ)
• โครงการ “กําลังใจ” ซึ่งรัฐได้สนับสนุนเงินให้คนละ 2,000 บาท แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) เป็นค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโรคระบาด ขณะเดียวกันจะต้องทำ
ควบคู่ กับการเดินหน้างานด้านเศรษฐกิจ โดยได้ย้ำถึงมาตรการป้อ งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งความความมั่ น ใจในการท่ อ งเที่ ย วแบบ New Normal
จึงขอให้ประชาชนมั่นใจและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ เพื่อช่วยให้
เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงพลังงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน เหลือ 3.61 บาท/หน่วย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน
ประชาชนเตรีย มเฮกัน ได้ อีกครั้งกับค่าไฟฟ้ าที่ จะถู กลงกว่าเดิม ล่ าสุด กระทรวงพลังงานมี มติ
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
มีการบริหารจัดการการนำเข้า ก๊าซทดแทนสำหรับผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้ามีราคาถูกลง
และขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
ค่า เอฟที สำหรับการเรี ยกเก็บประจำเดื อน มกราคม – เมษายน 2564 ทางเว็บ ไซต์ www.erc.or.th
ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. และประกาศอย่างเป็นทางการ
ต่อไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2141 6047
1) หัวข้อเรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา”
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน ๙,๑๘๘ อัตรา เพื่อปฏิบัตรภารกิจ
ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ตำแหน่ ง ลู กจ้ างเหมาบริก าร ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือ น ระยะเวลาการจ้ างงานนั บแต่ วัน ที่ จ้า ง
ถึง วัน ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๔ โดยสามารถสมั ครด้ วยตั วเองที่ สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอำเภอที่ เข้ า ร่วม
โครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑) ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ นับถึงวัน
เปิดรับสมัคร ๓) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๔) สามารถปฏิบัติงานงานในพื้นที่
ได้ตามระยะเวลาจ้างกำหนด ๑ ปี ๕) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ๖) ไม่เป็นคู่สมรส และทายาทโดยชอบธรรม
บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครเข้ 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 ไม่ สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ า ยไม่ เกิ น ๑ ปี จำนวน ๑ รู ป ๒) หลั ก ฐานการศึ ก ษา (ถ้ า มี ) ๓) บั ต รประจำตั วประชาชนฉบั บ จริ ง
๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 5) สำเนาอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
ผู้ที่ สนใจสามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ มได้ ที่ สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวัด ทุ ก จั งหวั ด
(ยกเว้นจังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี) หรือสอบถามโทร. 0 2141 6047
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒
1) หัวข้อเรื่อง โครงการ Co - payment ขับเคลื่อนจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า 2.6 แสนคน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการ Co - payment ขับเคลื่อนจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า ๒.๖ แสนคน
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และ
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาจบใหม่ ให้ มี ง านทำ เพื่ อ ขั บเคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ก ลั บ มาฟื้ น ตั วโดยเร็ ว
โดยได้ ส่ งเสริ ม โครงการส่ งเสริ ม การจ้ า งงานใหม่ สำหรับ ผู้ จ บการศึ ก ษาใหม่ โดยภาครั ฐ และเอกชน
(Co – payment) ในการผลัก ดั นให้ เกิ ดการจ้ างงานให้ แ ก่นั ก เรีย น นั กศึ ก ษาที่ จบใหม่ สอดคล้อ งกั บ
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนวัยทำงาน และบรรเทาความเดือดร้อนจาก
ปัญ หาการว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับโครงการดังกล่าว มีเป้ าหมายการจ้างงาน
๒๖๐,๐๐๐ คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔
คุ ณ สมบั ติ ข องนายจ้ า งและสถานประกอบการที่ ต้ อ งการร่วมโครงการจะต้ อ งอยู่ ในระบบ
ประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับ
พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือ
หากผู้จบการศึ กษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการสถานประกอบการสามารถหาผู้จ บการศึกษาใหม่
ทดแทนได้ ในส่วนของผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ ในระบบประกันสังคมมาก่อน
อายุไม่เกิน ๒๕ ปี หรือหากอายุเกินกว่า ๒๕ ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
หรือ พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้สนใจที่ สำเร็ จการศึ กษาระดั บ ป.ตรี ปวส. ปวช. และ ม.๖ สามารถลงทะเบี ย นผ่ านหน้ า
เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.com” ในแบนเนอร์จ้างงานเด็กจบใหม่ จากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนด
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1330
1) หัวข้อเรื่อง ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่
ผู้ป่วย “บัตรทอง” เฮ รัฐบาลเร่งพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ก้าวไปสู่หลักประกัน
สุขภาพยุคใหม่ จะทำให้ผู้ถือบัตรทองได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นถึง 4 บริการ โดยผู้มีสิทธิสามารถ
รับบริการได้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ซึ่งถือว่าเป็นภาค 2 ของ
โครงการ 30 บาทรั ก ษาทุ ก โรค รั ก ษากลุ่ ม โรคทั่ วไป เช่ น เบาหวาน ความดั น หั วใจ ไข้ ห วัด โดยได้
ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว หรือต้องรอเอกสารส่งตัวเพี ยงใช้บัตรประชาชน
ก็ ส ามารถตรวจสอบตั วตนผู้ ป่ วยได้ สำหรั บ ผู้ ป่ วยโรคมะเร็ งก็ สามารถเข้ า รั บ การตรวจ และรั ก ษาได้
ทุกโรงพยาบาลที่มีความพร้อม รวมถึงประชาชนท่านใดที่ต้องการย้ายหน่วยบริการก็จะได้สิทธิทันที ไม่ต้อง
รอ 15 วัน โดยจะนำร่องในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลก่อนที่จะขยายผลไปสู่จังหวัดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่
1มกราคม 2564 เป็นต้นไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสุขภาพจิต
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV
ในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว มีหลาย ๆ โรคที่ประชาชนต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus : RSV) ก็เป็นอีกหนึ่ง
โรคที่ควรต้องเฝ้าระวัง โดยผู้ติดเชื้อมักเกิดอาการปอดบวม และหลอดลมฝอยส่วนปลายอักเสบ ที่สำคัญพบมาก
ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ
ไวรัส RSV จะมีอาการคล้ายไข้หวัดจนแทบจะแยกไม่ออก แต่มีจุดสังเกต คือ ตัวเขียว ไอ หอบเหนื่อย
หายใจเร็วแรง จนหน้าอกบุ๋ม และมีเสมหะมาก และที่สำคัญต้องระวังภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด คือ ปอดบวม
ผู้ปกครองท่านใดที่บุตรหลานไม่สบายในช่วงนี้ ขอให้คอยสังเกตอาการและให้รีบพาไปพบหมอเด็กเพื่อรับการ
วินิจฉัย และรักษาโดยเร็ว
ทั้งนี้ หากท่ านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมู ลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค
โทร.1422
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านความมั่นคง
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
2. “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทาง
ต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ย
เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว
5. แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
ระบบแก๊ส
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู
ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มักจะเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนฤดูหรือย่างเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากรถยนต์ดีเซลและการจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง โดยที่อากาศไม่ลอยตัว ขณะนี้รัฐบาล
เตรียมความพร้อมในการรับมือ ดังนี้
1. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ได้ดำเนินการให้มีการติดตามเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติ
ตามแผน กำหนด Safety Zone แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
และรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
2. เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ พร้อมเร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน ควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเคร่งครัด และควบคุมการปล่อยมลพิษ
จากโรงงาน
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขยายเครือข่าย
แจ้งเตือน จัดระเบียบการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชนหรือเมือง
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ เปิดศูน ย์แก้ไขปั ญ หามลพิษ ทางอากาศ เพื่อติ ดตามตรวจสอบเฝ้าระวัง
รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พิกัดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า ประเมินปริมาณฝุ่นละออง
PM 2.5 แจ้ งเตือ นประชาชน และบู รณาการร่วมกับทุ กหน่วยงานที่ เกี่ย วข้องในการแก้ไขปั ญ หาภายใต้
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่
สภาวะปกติโดยเร็ว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2126 5800
1) หัวข้อเรื่อง “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “คนละครึ่ง” เดินต่อ ! คลังเตรียมพิจารณาแนวทางต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” เฟส 3
กระทรวงการคลัง เตรียมต่ออายุมาตรการ “คนละครึ่ง” ในระยะ 2 และระยะ 3 หลังประชาชน
และร้านค้าให้กระแสตอบรับที่ดี มุ่งหวังให้เม็ดเงินกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
ปรับตัวดีขึ้ น แม้ ภาคการท่อ งเที่ ยวจะยังไม่ สามารถฟื้น ตัวได้ 100% และมอบเป็น ของขวัญ ปีใหม่ให้แก่
ประชาชนชาวไทย
สำหรับรูปแบบโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 มีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง
ระยะแรก จะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ครบตามเงื่อนไขเดิมก่อน
จึงจะเข้าไปยืนยันเข้าร่วมโครงการในเฟส 2 ได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการในระยะที่ 2 และ 3
ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าที่กระทำผิดเงื่อนไขโครงการ “คนละครึ่ง” โดยผู้กระทำผิด
มีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท และหากพบร้านธงฟ้ากระทำผิดเขื่อนไขจะเพิ กถอน
ร้านธงฟ้าจากโครงการทัน ที โดยหากประชาชนพบเจอการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการหรือจำหน่ายสินค้า
ในราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ หรือแจ้ง
ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2244 8381 ต่อ 24
1) หัวข้อเรื่อง สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่
ให้ ป ระชาชน โดยสถานธนานุ บาลขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ นทุ ก แห่ ง จะดำเนิน การปรับลดอั ตรา
ดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ดังนี้
• ผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 (ระยะเวลา
2 เดือน) จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในกรณีดังต่อไปนี้
- เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
- เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
• ผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564 ให้กลับมาใช้อัตรา
ดอกเบี้ยอัตราเดิม
- เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
- เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
ทั้ ง นี้ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใดประสงค์ จ ะใช้ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ ำกว่า จากอั ต ราดอกเบี้ ย
ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ ต้องทำความตกลง
กับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษก่อนที่จะ
ดำเนินการ
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม ตาม พ.ร.บ.
โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กำหนดห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อเดือน และ เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784
1) หัวข้อเรื่อง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว
ช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่มีอากาศเย็นจัด หมอกหนาปกคลุม อีกทั้งสภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง
จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ดังนี้
• เหตุ เพลิ ง ไหม้ ให้ ระมั ด ระวั ง การประกอบกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ไฟ ไม่ เผาขยะ ไม่ ทิ้ ง ก้ น บุ ห รี่
ไม่จุดยากันยุงหรือจุดธูปเทียนทิ้งไว้
• เหตุไฟป่า – หมอกควัน ไม่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟในบริเวณพื้นที่ป่า ไม่เผาเศษวัชพืช
หญ้าแห้งโดยแนะนำให้ใช้วิธีการไถกลบ ไม่ล่าสัตว์โดยการจุดไฟ หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละออง หมอกควัน
โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง และไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ควันจาก
การเผาขยะหรือเศษวัชพืช เป็นต้น
• อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ในกรณี ที่ มี ห มอกหนาหรื อ ควั น ให้ เ พิ่ ม ความระมั ด ระวั ง ในการขั บ ขี่
เว้น ระยะห่ างมากกว่ าปกติ เปิ ด ไฟหน้ าและไฟตั ด หมอกให้ ผู้อื่ น สามารถสั งเกตเห็ น ได้ ชัด เจน หากมอง
ไม่เห็นเส้นทาง ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น จุดพักรถ ริมทาง หรือในปั้มน้ำมัน เป็นต้น
• สุขภาพ แนะนำให้ประชาชนรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง เมื่ออุณหภูมิลดลงให้สวมใส่
เสื้ อ ผ้ า หนา ๆ สร้ า งความอบอุ่ น ให้ แ ก่ ร่า งกาย และหมั่ น ออกกำลั ง กายอย่ า งสม่ ำ เสมอ และดู แ ลกลุ่ ม
เปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีโรคประจำตัวเป็นพิ เศษ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีภูมิต้านทาน
ที่ต่ำกว่าปกติ
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่
สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45 / 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนะนักท่องเที่ยวหน้าหนาว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
ในช่วงที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงที่ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสอากาศ
หนาวเย็น ตามภูเขา หรือบนดอยสูง ซึ่งตามที่พักหรือรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ไม่มีไฟฟ้าเพียงพอ
ผู้ประกอบการมัก ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหุ งต้ม LPG หรือแก๊ สโพรเพนเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิ ต
น้ำอุ่น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรให้ความระมัดระวัง คือ อาจเกิดกรณีแก๊สรั่วซึมออกมาในขณะอาบน้ำ ซึ่งหาก
สูดดมเข้าไปจะได้กลิ่นและเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ จมูก หลอดลม เยื่อบุตาอักเสบ ทำให้ปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนในปอดลดลง ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ลดลงตามไปด้วย ส่งผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง เกิดอาการหายใจสั้น หัวใจเต้นเร็ว มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ทรงตัวไม่อยู่
หากขาดออกซิเจนอยู่นาน อาจทำให้เกิดอาการชัก หมดสติ และเสียชีวิตได้
กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแนะนำประชาชน หากเข้าที่พั กที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ขอให้
เปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้ง กรณีไม่มีพัดลมดูดอากาศให้เปิดประตูไว้เล็กน้อย และเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้
อย่างน้อย 20 นาทีก่อนที่คนต่อไปจะใช้ห้องน้ำ หากได้กลิ่นแก๊สมากผิดปกติ หรือมีอาการหน้ามืด วิงเวียน
คลื่นไส้อาเจียน ให้รีบออกจากห้องน้ำทันที ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคโลหิตจาง
หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเสียชีวิตสูง ขอให้เตรียมยาที่ใช้ประจำตัว
ติดตัวไปด้วยเสมอ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
**********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสที่ 2
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงพาณิชย์
2. ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด
ไม่มีหมดเขต
กระทรวงการคลัง
3. ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท
กระทรวงแรงงาน
4. ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีที่คลินิกเฉพาะ
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสที่ 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสที่ 2
เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือน มกราคม 2564
แน่ น อน ในส่ วนของรายละเอีย ดการใช้ จ่าย เช่ น การเพิ่ ม สิ ท ธิ์ หรือ จะให้ ใช้จ่ ายมากกว่ า 3,000 บาท
หรือไม่นั้น ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ธันวาคม
2563
ขอย้ ำเตื อ นสำหรับ ประชาชนผู้ ที่ ได้ สิท ธิ์ในเฟสที่ 1 ระบบจะให้ สิท ธิ์ในเฟสที่ 2 โดยอัต โนมั ติ
แต่มีเงื่อนไข คือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้เงิน จำนวน 3,000 บาท ที่ได้รับในเฟสที่ 1 ให้หมดภายในวันที่
31 ธันวาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ การให้สิทธิ์ในเฟสที่ 2 ระบบจะมีปุ่มให้ ท่านกดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ในเฟสที่ 2 ต่อไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2955 1640 และ 0 2579 3926
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด ไม่มีหมดเขต
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด ไม่มีหมดเขต
เกษตรกรที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ว่า ยังสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ หรือ
หมดเขตแล้ วหรือ ยั ง กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ ชี้ แ จงข้ อ สงสั ย ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ เกษตรกร
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 จะสิ้นสภาพการเป็นเกษตรกรทันที ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน หรือ
โทร. 0 2955 1640 และ 0 2579 3926
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 0 2270 6400
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท
ข่าวดีสำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม
จำนวน 200 บาท โดยรัฐจะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นจำนวน 1,000 บาท/เดือน
ทั้งนี้ กรมบั ญชี กลางได้กำหนดวัน จ่ายเบี้ยความพิ การเข้ าบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณวันที่ 22
ของทุกเดือน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง
โทร. 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1506
1) หัวข้อเรื่อง ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีที่คลินิกเฉพาะ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดีเกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอด ไม่มีหมดเขต
มาทำความรู้ จัก อี กหนึ่ งบริก ารดี ๆ จากสำนั กงานประกัน สั งคมกั บโครงการ "คลินิ คโรคจากการ
ทำงาน" ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดู แ ลลู ก จ้ า งที่ เจ็ บ ป่ วยจากการทำงานอย่ า งเป็ น ระบบ ทั้ ง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรค
รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้คำปรึกษาด้านชีวอนามัย
กรณี ที่ ลู ก จ้ า งสงสั ย ว่ า อาจเจ็ บ ป่ วยด้ วยโรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ขณะทำงาน หรือ เกิ ด หลั ง จากทำงาน
เป็นเวลานาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นได้ที่ “คลินิกโรคจากการทำงาน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น
สำหรับชนิ ดของโรคจากการทำงาน ประกอบด้ วย โรคที่ เกิด ขึ้น จากสารเคมี ต่าง ๆ /โรคที่ เกิ ดขึ้ น
จากสาเหตุทางกายภาพ /โรคที่เกิดขึ้น จากสาเหตุชีวภาพ /โรคระบบหายใจที่เกิ ดขึ้นเนื่อ งจากการทำงาน/
โรคผิ วหนังที่ เกิด ขึ้น เนื่ องจากการทำงาน /โรคระบบกล้ ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก /โรคมะเร็งที่ เกิ ดขึ้ น
เนื่องจากการทำงาน /โรคอื่น ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงาน
ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 117 แห่ง โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ “คลินิก
โรคจากการทำงาน” ได้ด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือ โทร. 1506
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไยท
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2141 2621
1) หัวข้อเรื่อง กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่
1) ศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ในวันและเวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นและข่าวสารต่าง ๆ และยังสามารถติดต่อสอบถามผ่านแฟนเพจ
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2) จัดทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มี สิทธิเลือกตั้ง
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น
3) จัดทำแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริต
เลือกตั้ง ซึ่งเราสามารถรายงานผ่านแอปลิเคชั่นนี้ได้ด้วยตนเองทั้งเป็นภาพ เสียง และวิดีโอ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น เช่นกัน
โปรดอย่าลืม “วันที่ 20 ธันวาคม 2563” วันเลือกตั้ง สจ. และนายก อบจ. พร้อมกันทุกอำเภอ
ทุกพื้นที่ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส”
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงการคลัง
1. ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลาก
กระทรวงมหาดไทย
2. ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว
ปลอดภัย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
3. เฮ ! เพิ่ม 500 บาท โครงการ “คนละครึ่ง”
ทั้งเฟส 1 - 2 เป็นของขวัญปีใหม่
กระทรวงพาณิชย์
4. เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. กระทรวงคมนาคม
วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

-

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
ในขณะนี้พี่น้องพื้นที่ภาคใต้ ได้ประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก หลังจากเกิดฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่องจนมีผลให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหายและประชาชนได้รับผลกระทบในด้านการประกอบ
อาชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชน โดยได้ออก “โครงการ
เงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี ๒๕๖๓” ประกอบด้วย
1) ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก
2) ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก
3) ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด
4) ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
5) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี
6) ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร
และ 7) พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับ
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง คุ้ ม ครองภั ย ธรรมชาติ จ่ า ยค่ า สิ น ไหมเร่ ง ด่ ว น และกรณี ก รมธรรม์ เริ่ ม คุ้ ม ครองตั้ ง แต่
1 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มความคุ้มครองตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการของ“โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ปี 2563” สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 30 ธันวาคม
2563 หรื อ ภายใต้ ก รอบวงเงิน ที่ ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ธอส. ทุ ก สาขา
ทั่ ว ประเทศหรื อ ศู น ย์ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ( Call Center) โทร 0 2645 9000 หรื อ www.ghbank.co.th
และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
ในช่วงปลายปีการเดินทางท่องเที่ยวตามยอดดอย ยอดภู หรือในช่วงฤดูหนาว มักได้รับความนิยม
จากนักท่ องเที่ยว อย่ างไรก็ ตามหากนั กท่อ งเที่ ยวขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่ าไม่ถึงการณ์ ทำให้เสี่ย ง
ต่อการเกิดอันตรายได้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจึงขอแนะนำประชาชน เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
ทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ดังนี้
กรณีกางเต็นท์พักแรม ไม่กางเต็นท์ใกล้ต้นไม้หรือกิ่งไม้แห้ง ป้องกันต้นไม้ล้มทับหรือกิ่งไม้ตกใส่
และไม่ควรจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์พักแรม เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และขาดอากาศ
หายใจ
การก่อกองไฟ ไม่ควรก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรม เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และไม่ก่อกองไฟ
บริเวณพงหญ้าแห้งหรือวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ที่พักหรือลุกลามเป็นไฟป่า
การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก หากได้กลิ่นแก๊สขณะอาบน้ำ ให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและออกจากห้องน้ำทันที
การถ่ า ยรู ป หรื อชมวิ ว ไม่ ค วรถ่ ายรู ปหรือ ชมวิ วบริเวณจุ ด เสี่ ย งอั น ตราย เพราะอาจพลั ด ตก
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ และเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายขณะถ่ายรูปหรือชมวิว อาทิ การกระโดด
ลอยตัว นั่งบนราวกั้น หรือปีนป่ายหน้าผา
การขับรถขึ้นลงเขาและเส้นทางหมอกควัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์และความเร็วให้เหมาะกับสภาพ
เส้นทาง จะช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย และเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก จะช่วยเพิ่มจุดสังเกตและ
มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น
ทั้งนี้ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เฮ ! เพิ่ม 500 บาท โครงการ “คนละครึ่ง” ทั้งเฟส 1 - 2 เป็นของขวัญปีใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง เฮ ! เพิ่ม ๕๐๐ บาท โครงการ “คนละครึ่ง” ทั้งเฟส ๑ - ๒ เป็นของขวัญปีใหม่
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบศ.) เห็นชอบเพิ่มวงเงิน มาตรการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ ๒ โดยผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการในเฟสที่ ๒
จะได้รับวงเงินการใช้สิทธิ์จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ส่วนผู้ลงทะเบียนในเฟสที่ ๑ และได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด
จะต่อสิทธิอัตโนมัติ และได้เงินเพิ่มอีกจำนวน ๕๐๐ บาท รวม ๓,๕๐๐ บาท เช่นเดียวกัน ถือเป็นของขวัญปีใหม่
จากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชน
สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการใน เฟส ๑ สามารถกดปุ่มยืนยันต่อสิทธิ์อัตโนมัติ โดยทางรัฐบาล
จะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความ ให้ผู้ลงทะเบียนเฟส ๑ ยืนยันว่า จะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่สองหรือไม่ และ
ผู้ที่ ถูก ตัด สิท ธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๑ เนื่ อ งจากไม่ไ ด้ ใช้ จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่ ก ำหนดไว้
หลั ง จากที่ ล งทะเบี ย นรั บ สิ ท ธิ ไปแล้ ว จะยั ง สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมโครงการระยะที่ ๒ ได้ ซึ่ งมี ก ำหนด
การดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
นอกจากนี้ ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีกคนละ ๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑๔ ล้านคน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1569
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2
โครงการประกัน รายได้ เพื่อ ช่วยเหลือพี่ น้อ งเกษตรกรผู้ปลูก มัน สำปะหลัง จำนวน 5.24 แสน
ครั วเรื อ น ที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ปลูก และแจ้ งระยะเวลาเก็ บเกี่ย วกั บกรมส่ งเสริ ม การเกษตร ระหว่า งวัน ที่
1 เมษายน 2563 - 31 มี น าคม 2564 โดยประกัน รายได้ ที่ ราคาเป้ าหมาย กิ โลกรัม ละ 2.50 บาท
ไม่เกิน 100 ตัน/ครัวเรือน
โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังนี้ นับเป็นปีที่ 2 แล้ว ที่ รัฐบาลได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยได้เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม นี้ เป็นเดือนแรก และจะจ่ายต่อเนื่องทุกวันที่
1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้โอน
เงิน เข้ าบั ญ ชีเกษตรกรโดยตรง สำหรั บ วิธีก ารคำนวณเงิน ชดเชย คื อ รัฐบาลได้ ประกั น รายได้ไว้ที่ ราคา
เป้ า หมาย 2.50 บาท/กิ โลกรั ม ซึ่ งราคาเกณฑ์ ก ลางอ้ า งอิ งล่ า สุ ด อยู่ ที่ 2.24 บาท/กิ โลกรัม ทำให้ รัฐ
ต้องชดเชยส่วนต่างให้ แก่เกษตรกร 0.26 บาท/กิโลกรัม ดังนั้ น เกษตรกรจะได้รับสิท ธิ์เงินชดเชยสูงสุด
26,000 บาท/เดือน
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิ ชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 47 / 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 3000
1) หัวข้อเรื่อง จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.
คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจร ตั้งแต่
4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยกำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่ง
ช่ อ งเดิ น รถในทิ ศทางเดี ย วกั น ไว้ ตั้ ง แต่ 2 ช่ อ งเดิ น รถ มี เกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้ น (Barrier
Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็ว ดังนี้
- รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสาร เกิน 15 คน
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถในขณะที่ ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ ใช้ความเร็วไม่เกิน 65
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ รถจักรยานยนต์ที่มีกำลัง
เครื่อ งยนต์ ตั้ งแต่ 35 กิ โลวัต ต์ ขึ้ น ไป หรือ มี ข นาดความจุ ข องกระบอกสูบ รวมกั น ตั้ ง แต่ 400 ลู ก บาศก์
เซนติเมตรขึ้นไป ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รถยนต์อื่น ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทาง
หลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ที่ ขับ ในช่ องทางเดิ น รถช่อ งขวาสุ ด โดยใช้ความเร็วไม่ ต่ ำกว่า 100 กิ โลเมตรต่ อ ชั่วโมง ทั้ งนี้ ประชาชน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mot.go.th หรือ โทร. 0 2283 3000
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงมหาดไทย
1. ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และ
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้น
การแพร่ระบาดโควิด-19
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
2. ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่
กระทรวงการคลัง
3. อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว
ปี 63/64
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที กระทรวงสาธารณสุข
เริ่ม 1 ม.ค. 64
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพื้นที่
สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19
ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย
(ศบค.มท.) ได้สั่งการไปยังผู้ ว่าราชการจั งหวัดทุ กจั งหวั ด ควบคุ มการป้ องกั นการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน ดังนี้
๑) ในพื้ นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานการปฏิบัติและวางมาตรการร่วมกับหน่วยงานความ
มั่ นคงในพื้ นที่ ให้ เข้ มงวด ควบคุ มการลั กลอบเข้ าประเทศ เพื่ อเฝ้ าระวั งและสกั ดกั้ นป้ องกั นมิ ให้ มี การลั กลอบ
เดิ นทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ ชายแดน หากพบการลักลอบเข้าประเทศ
ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น
๒) ในพื้นที่ตอนใน ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค
และการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกำหนดให้มี
ผู้บั ญชาการเหตุ การณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่ องทางผ่ านแดนทุ กแห่ งที่ มี การอนุ ญาตให้ ใช้ ในการ
ผ่านเข้า-ออก ของบุคคล สินค้า และยานพาหนะที่ชัดเจน ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมั ครในพื้ นที่
รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบบุคคล
ที่ เดิ นทางจากพื้ นที่ เสี่ ยงให้ ดำเนิ นการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข หากพบการละเมิ ดให้ พิ จารณา
ดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วม
กิจกรรม ในพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก
อนามั ยหรื อหน้ ากากผ้ า ทำความสะอาดพื้ นผิ วและอุ ปกรณ์ ที่ มี การสั มผั สบ่ อย ๆ เว้ นระยะห่ างหรื อหลี กเลี่ ยง
การสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้า-ออก
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
1) หัวข้อเรื่อง ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่
ชาวสวนยางยิ้มออก รัฐบาลไฟเขียวจ่ายค่าส่วนต่างราคายางตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่ ๒ ให้ทั้งกลุ่มบัตรสีเขียวและสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน
๑.๘ ล้านรายทั่ วประเทศ โดยธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ได้ โอนเงินครั้งที่ ๑ ในวัน ที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะโอนครั้งต่อๆ ไปในเดือนถัดไปจนครบ ๖ งวด ๖ เดือน
การชดเชยส่วนต่างราคายางครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตก
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเวลา ๖ เดือน คือ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี
ข้ อ กำหนดว่ า จะต้ อ งเป็ น เกษตรกรชาวสวนยางที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและแจ้ ง ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ป ลู ก ยางกั บ การยาง
แห่งประเทศไทย ซึ่งราคายางที่ใช้ประกันรายได้เกษตรกร ได้แก่
๑. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ๖๐ บาท/กิโลกรัม
๒. น้ำยางสด (DRC ๑๐๐%) ๕๗ บาท/กิโลกรัม
๓. ยางก้อนถ้วย (DRC ๕๐%) ๒๓ บาท/กิโลกรัม
โดยมีเงื่อ นไข คื อ ยางแห้ง ๒๐ กิ โลกรัม/ไร่/เดื อน ยางก้อ นถ้ วย ๔๐ กิ โลกรัม/ไร่/เดื อน รายละ
ไม่เกิน ๒๕ ไร่ แบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน ๖๐% คนกรีดยาง ๔๐% โดยคิดส่วนต่างราคาเฉลี่ยย้อนหลัง
๓๐ วั น ทั้ ง นี้ หากมี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ธ.ก.ส. ทุ กสาขาทั่ ว ประเทศ หรื อ
Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ บริการ ๒๔ ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
1) หัวข้อเรื่อง อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64
ได้ชัวร์ ไม่ มีต กหล่น ! สำหรับโครงการจ่ายเงิน ชดเชยโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว
ปี 63/64 โดยคณะรัฐ มนตรี ได้อ นุมั ติวงเงินเพิ่ ม อีก 28,711.29 ล้ านบาท เพื่อ ช่วยเหลือพี่ น้ องชาวนา
อย่ า งทั่ วถึ ง ครอบคลุ ม ถึ ง เกษตรกรที่ ระบุ วัน คาดว่ าจะเก็ บเกี่ ย วหลั ง วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2563 กั บ
กรมส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น
1) ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง
2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตราร้อยละ 2.25
3) ค่าบริหารจัดการ
ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรได้ ดำเนิ น การจ่ายเงิน ชดเชยเกษตรกร
ในงวดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว และงวดที่ 2 บางส่ วน รวม 1,429,135 ครัวเรือ น ซึ่ งเป็น เกษตรกรที่ ระบุ วัน
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และจะทยอยจ่ายตามรอบการเก็บเกี่ยวต่อไป
นอกจากนี้ ยั งมีม าตรการคู่ ขนานช่วยเหลือ พี่ น้อ งชาวนา เพื่ อรัก ษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือ ก
อีก 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 29 กุมภาพันธ์ 2564
2) โครงการสินเชื่อเพื่ อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบัน เกษตรกร ระยะเวลาดำเนิ น
โครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
3) โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ให้ ผู้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วในการเก็ บ สต๊ อ ก ระยะเวลาดำเนิ น การ
1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ทุกสาขา หรือ โทร. 0 2555 0555
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลก็ได้มีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงขอย้ำเตือนประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19
โดยขอแนะนำวิธีการดูแลตนเอง ดังนี้
๑) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้า-ออกพื้นที่สาธารณะ
๒) เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร
๓) หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
๔) ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก
๕) หลีดเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็น
๖) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
๗) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด
๘) หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
๙) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
๑๐) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรือผ่านความร้อน
ทั้งนี้ ยังขอย้ำเตือนให้ประชาชนเช็คอิน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ที่ไปยังพื้นที่ สาธารณะ เพื่อให้สะดวก
ในการติดตามและแจ้งข้อมูลกรณีมีความเสี่ยงต่อการพบเชื้อโควิด-19
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1330
1) หัวข้อเรื่อง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64
สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นจะย้ายหน่วยบริการ “บัตรทอง” ฟังทางนี้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการลงทะเบียนบัตรทองจากเดิม
ที่จะเกิดสิทธิทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดือน นั้น แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชน
สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 15 วัน ซึ่งประชาชนสามารถเปลี่ยนหน่วย
บริการได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการย้ายได้ที่ “หน่วยบริการ”
หรือทำได้ที่ LINE official : @nhso หรือจุดรับลงทะเบียน ดังนี้
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง สามารถลงทะเบียนได้ที่
- สปสช. เขต 13 กทม. (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)
- เดอะมอลล์บางแค ชั้น 3
- สำนั กงานเขต 19 แห่ ง ประกอบด้วย (คลองเตย คลองสามวา ธนบุ รี บางกะปิ บางขุ น เที ย น
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 ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
มาตรการด้านความมั่นคง
1. รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"
2. ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

สำนักนายกรัฐมนตรี

-

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
สำนักนายกรัฐมนตรี
3. เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"
4. ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว กระทรวงการคลัง
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย
5. น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"
ในขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้กลับมาอีกครั้ง หลายพื้นที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
และมีแนวโน้มว่าอาจจะขยายไปอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ และ ในกรุงเทพมหานคร
รัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญ หาดังกล่าว จึงได้ระดมทีมจากหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมปัญหามลภาวะอย่างจริงจัง ดังนี้
1. กวดขันบังคับใช้กฎหมายกับการเผาพืชไร่ในที่โล่งโดยนำข้อมูลแผนที่จุดความร้อน และลงพื้นที่
ตรวจสอบ
2. ตรวจสอบมลภาวะของโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือลดกำลังการผลิตในภาวะดังกล่าว
3. ให้ ความสำคัญ กับการแก้ปัญ หาจราจร (พื้น ที่คับคั่ง) ตั้งจุดตรวจสกัดรถควัน ดำที่สร้างปัญ หา
ในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้การขนส่งสาธารณะ
สำหรั บ พื้ น ที่ ก รุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล รั ฐ บาลได้ เน้ น มาตรการควบคุ ม เฉพาะหน้ า เช่ น
ดำเนิ น การควบคุ ม เวลากิ จ กรรมการก่ อสร้ าง ลดใช้ย านพาหนะในพื้ น ที่ เขตเมื อ งที่ ห นาแน่ น โดยเฉพาะ
เครื่องยนต์ดีเซล ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน รวมถึงให้ทีมสาธารณสุขร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในภาพรวม
โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน งดเว้นการเผาในที่โล่งแจ้ง การเผาเศษวัชพืช และ
สวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละออง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคน สำหรับผู้พบเห็นเหตุไฟป่าหรือ
ได้ รับ ผลกระทบจากปั ญ หาหมอกควัน และฝุ่น ละออง สามารถติด ต่ อแจ้งเหตุแ ละขอความช่ วยเหลือ ได้ ที่
สายด่วนนิรภัย 1784
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ
ปัจจุบันการเกิดไฟป่าในไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ รวมถึง
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยั งก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ หมอกควั น จนกลายเป็ น กลายเป็ น ปั ญ หาใหญ่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย และชี วิ ต ของประชาชนเป็ น วงกว้ า ง โดยการเกิ ด ไฟป่ า เกิ ด ขึ้ น ได้ จ าก
3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ใบไม้และกิ่งไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง ก๊าซออกซิเจน และความร้อน
สาเหตุ ข องการเกิ ด ไฟป่ า หลั ก ๆ เกิ ด จากมนุ ษ ย์ แ ละการเกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ อาทิ ฟ้ า ผ่ า
การเสียดสีของวัสดุตามธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด
ผลกระทบต่อสัตว์ป่า เนื่อ งจากแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย กระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งดิน น้ำ พื ช รวมถึ ง
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกิดไฟป่ามีจำนวนลดลง
แนวทางในการป้องกันไฟป่า ประชาชนสามารถช่วยกันทำได้ โดยการสร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่
เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น การดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า โดยการเก็บกวาดพื้นที่ ไม่ให้มีใบไม้แห้ง
หรือกิ่งไม้แห้งกองสุม ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิง และการหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า
โดยไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืช งดการจุดไฟหรือกองไฟในพื้นที่ป่า
จึง ขอฝากประชาชนร่ วมรณรงค์ ใส่ ใจสิ่ง แวดล้ อ ม งดการเผาทุ ก ชนิ ด เพื่ อ ลดการเกิ ด ไฟป่ า และ
ควัน พิษ ในอากาศ ซึ่งนับเป็นปั ญหาที่ สร้างความเสียหายต่อทรัพ ยากรป่ าไม้และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ งยังเป็ น
ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"
เตรีย มตัวให้ พ ร้อ มกั บ โครงการ “เราเที่ ย วด้วยกั น ” ที่ ล่า สุด ได้เพิ่ ม สิ ท ธิต ามคำเรีย กร้ อ ง อาทิ
1) เพิ่ ม สิ ท ธิ ก ารจองห้ อ งพั ก เป็ น 15 คื น /คน 2) ขยายเวลาการจองที่ พั ก ตั้ ง แต่ 6 โมงเช้ า – เที่ ย งคื น
3) ขยายเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ออกไปถึง 30 เมษายน 2564 และ 4) รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน
40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท เมื่อเดินทางไป 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา
เชียงใหม่ และเชียงราย
สำหรับท่านใดที่อยากได้รับสิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และสำหรับท่านใดที่เคยได้รับสิทธิแล้ว
อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ เพื่อใช้งานต่อเนื่อง
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555
1) หัวข้อเรื่อง ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว
พี่น้องชาวนาได้เฮอีกครั้ง หลังรัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและลดต้นทุนการผลิต
ไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดรัฐบาลได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำโครงการคู่ขนาน
เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข้ า วเปลื อ กนาปี ปี ก ารผลิ ต 2563/64 เพื่ อ ให้ ชาวนามี เงิ น ทุ น
หมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาตกต่ำ โดยจ่ายสิน เชื่อ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก
ณ ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2 ชาวนากู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรแห่งละ
ไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนภาคใต้เริ่มเดือน มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564
2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64
เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บรักษา เพื่อรอขายหรือแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 2555 0555
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 49 / 2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
น้ำท่ วมเป็นภัยธรรมชาติที่ เกิดในช่วงฤดูฝน สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพ ย์สิน โดยเฉพาะ
ประชาชนที่ อาศั ยในบริเวณพื้ น ที่ลุ่ม ต่ำ ที่ ลาดเชิ งเขา และที่ ราบลุ่ มริม ฝั่งแม่ น้ำ กรมป้ อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
1) ติดตามข่าวพยากรณ์ อากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยหมั่นตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศ
และประกาศเตือนภัย ติดตามปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ระดับขึ้น - ลง ของน้ำในแม่น้ำ และการคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุน
2) เตรียมพร้อมของสำรองไว้ อุ่นใจใช้ยามน้ำท่วม เตรียมของใช้จำเป็น อาทิ วัสดุที่ลอยน้ำได้
ไว้เกาะยึดพยุงตัว เช่น แกลลอนน้ ำ ห่วงยาง หรือเสื้อชูชีพ ไฟฉายและถ่านสำรอง เที ยนไข เชือก นกหวีด
รวมถึงเตรียมถุงฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์ทำความสะอาด
ร่างกาย ชุดปฐมพยาบาล หากมีเอกสารสำคัญควรใส่ซองพลาสติกเก็บไว้ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
3) การวางแผนป้ องกัน น้ำท่ วมบ้าน กำจั ดขยะไม่ให้อุ ดตัน ท่อ น้ำ และทางระบายน้ำ กำจัดสิ่ ง
กีดขวางทางระบายน้ำ เสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน และตรวจสอบความแข็งแรงอยู่เสมอ หรือวางกระสอบทราย
เป็นแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้ามาท่วมในบริเวณบ้าน
ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย
โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เชื้อโควิด-19” ฟรี
2. ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
โควิด-19
กระทรวงสาธารณสุข
3. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy”
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.
ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เชื้อโควิด-19” ฟรี
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เชื้อโควิด-19” ฟรี
หากท่านเป็นผู้เข้าเกณฑ์เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เช่น เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อ/พื้นที่ที่มีการระบาด
ต่ อ เนื่ อ ง ประกอบอาชี พ ที่ สั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ที่ เดิ น ทางมาจากเขตโรคติ ด ต่ อ หรื อ กลุ่ ม เสี่ ย ง บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันและมีอาการที่เข้าข่ายโรคโควิด -19 รวมทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีโอกาส
ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รับรส
ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษา “ฟรี” ที่โรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม หรือ
สิท ธิข้ าราชการ ทั้ งนี้ ขอให้ ท่ านสวมหน้ ากากอนามั ย ล้า งมื อ เว้น ระยะห่ า ง และแนะนำให้ เดิ น ทางโดย
รถส่วนตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐
1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19
ตลาดนั ด เป็ น แหล่ ง รวมตั วของพ่ อ ค้ า แม่ ค้ า และผู้ ซื้ อ เป็ น แหล่ ง จำหน่ า ยสิ น ค้ า อาหารสด
อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคน
จากหลากหลายพื้นที่มาใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้
ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
คำแนะนำสำหรับ เจ้า ของตลาด ต้องดู แลสถานที่ ให้ สะอาด ถูกสุ ขลัก ษณะ จัดให้ มีจุด คัด กรอง
อุณหภูมิแก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการเพื่อสังเกตอาการ กำหนดจุดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร พร้อมทั้ งจัด ให้มี มาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย จัดจุ ด
บริการล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณพื้นที่การใช้บริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ขายในตลาด ให้มีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ
และสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ในกรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ควรให้มีการปกปิด
อาหารและอุ่นอาหารทุก ๆ ๒ ชั่วโมง กรณีจำหน่ายอาหารสดควรจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับคีบเพื่อป้องกันไม่ให้
ลูกค้าสัมผัสกับสินค้าโดยตรง
คำแนะนำสำหรับ ผู้ ซื้อ แนะนำให้ผู้ซื้อ ควรมี การวางแผนในการเลือกซื้อ เพื่ อลดระยะเวลาที่ อยู่
ภายในตลาดให้น้อยที่สุด สิ่งสำคัญ คือต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้ งผู้ซื้อและผู้ขาย และเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกครั้งหลังซื้อของเสร็จ
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นตลาดสด/ตลาดนัดใด ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
สามารถร้องเรียน เสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ หรือ
สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้กลับมาพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในขณะนี้ สาเหตุหนึ่ง
เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายจากการไอ
จามในระยะ ๑ - ๑.๕ เมตร หรื อ การพู ด คุ ย ในระยะใกล้ การแพร่ เชื้ อ สามารถติ ด ต่ อ จากผู้ ติ ด เชื้ อ ที่ ยั ง
ไม่แสดงอาการโดยหากมีการติดเชื้อในผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง รวมถึงผู้สูงอายุจะมี ความเสี่ยงต่อชีวิตมากกว่า
ช่วงวัยอื่ น ๆ ทั้ งนี้ ระหว่างเดิน ทางกลั บบ้ านควรมีอุ ปกรณ์ เพื่อป้ องกัน ตนเอง อาทิ หน้ า กากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ทิชชู่ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และยารักษาโรคประจำตัว ติดตัวไว้ตลอด
ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติแก่ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่การแพร่ระบาดทุกราย ให้แยกตัวเอง
ออกจากผู้อื่นเพื่อสังเกตอาการ และให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบทำความสะอาดร่างกายทันที
๒. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้สูงอายุและเด็ก ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร
๓. แยกห้องพักและของใช้ส่วนตัว โดยไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
๔. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น
๕. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ
๖. ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
๗. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ร่วมกับผู้อื่น
ในกรณีที่รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติจากการหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว
เหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2223 5246-7
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy”
กระทรวงมหาดไทย ขอส่งของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย
Happy เมืองไทย Healthy” เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ดังนี้
1) สถานธนานุบาลทั่วไทยพร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ดังนี้
- ลดอัตราดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งหากใช้บริการเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
ไม่ คิด ดอกเบี้ ย หลั งจากนั้ น ร้อ ยละ 0.25 ต่ อ เดื อ น และหากใช้บริ การเดื อ น มี น าคม - ธัน วาคม 2564
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือน
- สำหรับเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนตลอดทั้งปี
2) ส่งสุขภาพดีวิถีใหม่ health care delivery in the New Normal ด้วยการส่งเสริมการจัดบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกถึงบ้ าน ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงด้วยกิจกรรมระบบการตรวจห้องปฏิบัติการ Mobile Lab
3) รู้ ง่ า ย เข้ า ใจไว กฎหมายอาคาร จั ด ทำอิ น โฟกราฟิ คเผยแพร่ ให้ ป ระชาชนรั บรู้ แ ละเข้ าใจ
กฎหมายอาคารที่ควรรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ผ่านทาง E-Book LINE และสื่อต่าง ๆ
4) Smartlands: App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในการติดต่อหรือ
ติดตามงานบริการของกรมที่ดินจำนวน 15 ด้าน อาทิ การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า การค้นหารูปแปลงที่ดิน ฯลฯ
5) มท. สร้างสุข Happy creation ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึ้น
อาทิ มอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักให้ครัวเรือนเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150,000 ครัวเรือน มอบทุนอุปการะเด็ก
เดือนละ 10 ทุนต่อจังหวัดเป็นเวลา 3 เดือน และมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
6) ของถู ก ขายฟรี ของดี พาส่ งออก พั ฒ นาช่ อ งทางการกระจายสิ น ค้ าให้ จ ำหน่ ายสิ น ค้ าฟรี
เปิ ดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน และเปิ ดคลินิกช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งสินค้าไปจีนฟรี 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 บาทต่อหมายเลขเครื่องวัด) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ กฟน. ที่ใช้บริการ
และชำระเงินในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน App MEA e-Fix
9) ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค มอบการบริการแบบ One Touch Service ในการขอใช้ไฟฟ้าและ
ติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ณ จุดเดียวครั้งเดียวในทุกพื้นที่ พร้อมลดระยะการให้บริการ
ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ในเขตชุมชน (เทศบาล) ภายใน 1 วันทำการ และนอกเขตชุมชนภายใน 3 วันทำการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506
1) หัวข้อเรื่อง ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้
สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี
2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ
ทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ เ ลื อ กไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ เช่ น ย้ า ยที่ พั ก อาศั ย ย้ า ยสถานที่ ท ำงาน
หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการ
ทางการแพทย์ ได้ ที่สำนั กงานประกัน สังคมกรุงเทพมหานครพื้ นที่ /จั งหวัด/สาขาทุ กแห่ งทั่ วประเทศ หรือ
ทำรายการผ่าน www.sso.go.th และ Applications SSO Connect ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2564 สำหรับการเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้
คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาล
ที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัด
ดังกล่าว
ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล
ที่ ต นเองเลื อ กไว้ กรณี คนต่ างด้ าวที่ เป็ นผู้ ประกั นตนต้ องแสดงบั ตรประจำตั วซึ่ งไม่ มี สัญ ชาติ ไทย หรื อ บั ต ร
ประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport) ผู้ประกัน ตนสามารถตรวจสอบสิท ธิการรักษาพยาบาลได้ที่
www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และเครื่อง Smart kiosk
สำหรับผู้ประกันตนที่ ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์
จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตน
สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่ สิ้น สภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
********
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