


 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ 
ฉบับที่ 14 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ประกันสังคม โอนเงินชดเชย 1.5 หมื่นบาท  
ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านความมั่นคง 
3. ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อน 

การจ่ายเงินสมทบเพ่ิม 3 เดือน 
กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2563  



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

1) หัวข้อเร่ือง ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ ฉบับท่ี 14 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๑๔ 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้บรรดาสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่อาจมีความเส่ียงสูงต่อการ
ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเปิดดำเนินการได้ และได้ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งได้อนุญาตให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทให้สามารถทดลองเปิด
ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคตามที่กำหนด ตามความ
สมัครใจและความพร้อม ได้แก่ 

๑) การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา แบบครบจำนวน 
ครบห้องเรียน ครบช้ันเรียน 

๒) สนามกีฬาหรือสถานที่ที่ เคยผ่อนคลายจัดการแข่งขันกีฬาได้ และมีผู้ชมการแข่งขันได้  
โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  

๓) พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ  สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็ม 
ตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ 

โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการ กิจกรรมดังกล่าวต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

มาตรการควบคุมหลัก ได้แก่ ๑.มีมาตรการคัดกรอง ๒.ทำความสะอาด ๓.สวมหน้ากาก ๔. มีจุด
ล้างมือ ๕.เว้นระยะห่าง ๖.ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๗.ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ๘.จัดพื้นที่สำหรับ
รับประทานอาหาร และ ๙.การให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

มาตรการเสริม ได้แก่ ๑.มีระบบระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดสม่ำเสมอ  ๒.พัฒนา
นวัตกรรมเข้า-ออก สถานที่ต่างๆ ๓.มีระบบจัดเก็บข้อมูล ติดตาม และรายงานผล ๔.จัดพื้นที่รอคิวห่างกัน
อย่างน้อย ๑ เมตร ๕.นักเรียนต่างชาติ ปฏิบัติตามมาตรการเข้ามาในราชอาณาจักร ๖.ควบคุมมิให้มีกิจกรรม
ที่ใช้เสียงในระบบขนส่งสาธารณะ และ ๗.พิจารณาให้มีห้องตรวจโควิด-19 สำหรับนักกีฬา 

********* 

 

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

๑) หัวข้อเร่ือง ประกันสังคม โอนเงินชดเชย 1.5 หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่ียังไม่ได้รับการเยียวยา 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ประกันสังคม โอนเงนิชดเชย 1.5 หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่ียังไม่ได้รับการเยียวยา 

สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรการชดเชยรายได้  
ให้ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา โดยโอนเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตน ต้ังแต่วันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา 

โดยคุณสมบัติผู้ประกันตนท่ีมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ดังกล่าว ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ 
ท่ีมีสัญชาติไทย ท่ีอยู่ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ ๖ เดือน ภายใน ๑๕ เตือน นับย้อนต้ังแต่งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ขึ้นไป 
และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์แต่ย่างใด  

โดยกระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของ 
สถานประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 
เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ท่ีเคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุ 
สุดวิสัยแต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้ เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ ๖ เดือน ภายใน ๑๕ เดือน 
โดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้มี SMS แจ้งให้
ผู้ประกันตนเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิได้ท่ีเว็บไซต์ www.sso.go.th 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2563 วันที่  10  กันยายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ 

อุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดในช่วงฤดูฝน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ลาดเชิงเขา และที่ราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ำ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำประชาชน 
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 

1) ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยหมั่นตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศ 
และประกาศเตือนภัย ติดตามปริมาณน้ำฝนโดยเฉล่ีย ระดับขึ้น - ลง ของน้ำในแม่น้ำ และการคาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย รวมถึงระดับน้ำทะเลหนุน 

2) เตรียมพร้อมของสำรองไว้ อุ่นใจใช้ยามน้ำท่วม เตรียมของใช้จำเป็น อาทิ วัสดุที่ลอยน้ำได้ 
ไว้เกาะยึดพยุงตัว เช่น แกลลอนน้ำ ห่วงยาง หรือเส้ือชูชีพ ไฟฉายและถ่านสำรอง เทียนไข เชือก นกหวีด 
รวมถึงเตรียมถุงฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด เคร่ืองอุปโภคบริโภค  เส้ือผ้า อุปกรณ์ทำความสะอาด
ร่างกาย ชุดปฐมพยาบาล หากมีเอกสารสำคัญควรใส่ซองพลาสติกเก็บไว้ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  

3) การวางแผนป้องกันน้ำท่วมบ้าน กำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ และทางระบายน้ำ กำจัดส่ิง 
กีดขวางทางระบายน้ำ เสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง หรือวาง
กระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้ามาท่วมในบริเวณบ้าน 

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 
********** 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข   
กรม  กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข   
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

1) หัวข้อเร่ือง 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง 

ในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งมีความเส่ียงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ จึงขอให้ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนในช่วงฝนตก ควรเพิ่มความ
ระมัดระวัง โดยการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน เช่น ที่ปัดน้ำฝน หรือระบบไฟฟ้า และควรลดความเร็วลง 
ซึ่งในช่วงที่ฝนตกใน 10 นาทีแรก เป็นช่วงที่รถมีโอกาสล่ืนไถลมากที่สุด เพราะน้ำฝนจะชะล้างคราบน้ำมัน
และฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนพื้นถนน ทำให้เกิดเป็นเสมือนแผ่นฟิล์มอยู่บนผิวถนน ซึ่งอาจส่งผลให้รถล่ืนและ  
เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอ
แนะนำ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังแก่ผู้ขับขี่ ดังนี้  

1. เปิดไฟหน้ารถเสมอ โดยเปิดไฟต่ำ เพื่อช่วยให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ บนถนนได้ชัดเจนขึ้น และให้รถ
คันอื่นมองเห็นรถของเราได้จากระยะไกล  

2. เปิดใบปัดน้ำฝน โดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณของ
ฝนที่ตกลงมา  

3. ลดความเร็ว ใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ  
4. ให้ท้ิงระยะห่างจากรถคันหน้า เพราะสภาพถนนที่เปียกล่ืน ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มขึ้น   
5. หลีกเลี่ยงการแซง แต่หากจำเป็นควรประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนแซง  
6. รถลื่นไถลหรือเหินน้ำ ห้ามเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนในทันที เพราะอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้ 

ควรลดความเร็ว ใช้เกียร์ต่ำ จนกว่ารถจะทรงตัวได้ แล้วจึงค่อยเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ  
7. เม่ือต้องขับรถผ่านน้ำท่วมขัง ให้หยุดประเมินสถานการณ์ หากระดับน้ำลึกสูงกว่าขอบประตูรถ  

ไม่ควรขับฝ่าไป ควรเล่ียงไปใช้เส้นทางอื่น หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  ท่านสามารถโทรขอความ
ช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที โทร. 1669 
          นอกจากนี้ การขับขี่ยานพาหนะขณะที่ฝนตก อาจมีต้นไม้หักโค่นหรือมีส่ิงของมากีดขวางการจราจร 
บนถนน ผู้ขับขี่ควรลดความเร็วลงหรือหยุดรถในที่ปลอดภัย ให้ห่างจากส่ิงปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง หรือป้าย
โฆษณาต่าง ๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2563 วันที่  10  กันยายน  2563 
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กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรม  สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนโทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 3 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 3 เดือน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณี  
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเหลือฝ่ายละ ร้อยละ ๒ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน เป็น
ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑) ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมประจำงวดเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ ๒ 
ของค่าจ้างของผู้ประกันตน จากปกติร้อยละ ๕ 

๒) ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ประจำงวดเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ ๙๖ บาท จากปกติ ๔๓๒ บาท 

๓) ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนด ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงิน
ในส่วนที่เกินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทุกแห่ง 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2563 วันที่  10  กันยายน  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 36 / 2563  



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

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกของ
ประเทศไทย และทำให้เกิดความเส่ียงที่อาจมีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยผู้ลักลอบเข้าเมือง 
ผิดกฎหมาย ซึ่งมิได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามที่ประเทศไทยกำหนด  

ดังนั้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการกระทำลักษณะดังกล่าว รัฐบาลได้ส่ังการไปยัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวัง ติดตาม ค้นหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ดังนี้ 

1) ให้จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระมัดระวัง
ไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค  

2) ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง ต่อเนื่องกัน 
จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตรา เฝ้าระวัง และสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากพบ 
ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข  

3) ให้ทุกจังหวัดบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามค้นหาแรงงาน  
ต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้
แรงงานต่างด้าว หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข 

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกพื้นที่ ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือ 
มีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือสายด่วน 1567 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 36 / 2563 วันที่  17  กันยายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย 

ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตน
อย่างถูกวิธีจะช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำการเตรียมพร้อมรับมือ เมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วม 
อย่างปลอดภัย ดังนี้ 

1) การปฏิบัติตนเม่ือน้ำท่วมบ้าน 
- ขนย้ายส่ิงของและเคร่ืองใช้ขึ้นที่สูง ย้ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่ิงของให้พ้นจากระดับน้ำท่วม 

รวมถึงอพยพสัตว์เล้ียง และเคล่ือนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 
- ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปิดสวิตช์และคัตเอาท์ ห้ามสัมผัสเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขณะที่ร่างกายเปียกชื้น 

หรือยืนอยู่บนที่ช้ืนแฉะ เพื่อลดความเส่ียงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต 
2) ระมัดระวังอันตรายในช่วงน้ำท่วม ทั้งอุบัติภัยจากการจมน้ำ อุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้า สัตว์มีพิษ  

เศษแก้วหรือวัสดุมีคม และโรคระบาด 
- ลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว ไม่ควรเข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็น

ส่ือนำไฟฟ้า เช่น โลหะ ตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง 
- สวมรองเท้าบูททุกคร้ังเมื่อเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ วัสดุมีคม หากน้ำท่วมสูง 

ควรใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้ช่วยยึดเกาะหรือพยุงตัว   
3) เดินทางในช่วงน้ำท่วม ด้วยความระมัดระวัง 

- ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง ไม่ควรเดินลุยน้ำช่วงเวลากลางคืน เพื่อลดความเส่ียงต่อการพลัดตกน้ำ 
- ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและมีกระแสน้ำไหลเช่ียว  เช่น การจับสัตว์น้ำ  

ทำการเกษตร และไม่ควรอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจเป็นตะคริว อาจทำให้จมน้ำเสียชีวิตได ้
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้ที่ สายด่วน

นิรภัย โทร. 1784 

 *********                                                                 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2271 8888 หรือ Call Center โทร. 1584 

1) หัวข้อเร่ือง กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับข่ีเฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กฎใหม่ ขับ “บ๊ิกไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 

กระแสความนิยมรถบ๊ิกไบค์ (Big bike) นับวันยิ่งสูงขึ้น ทำให้หลายท่านยอมควักเงินซื้อบ๊ิกไบค์ 
มาครอบครอง ด้วยรูปโฉมที่มีเอกลักษณ์และพลังเคร่ืองยนต์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ผู้ขับขี่ 
ไม่มีทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายบนท้องถนน 

โดยในขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้
ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือ
สภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มี
ขนาดเคร่ืองยนต์ 400 ซีซี ขึ้นไป จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ทุกชนิด โดยคาดว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างมาตรฐานสำหรับความ
ปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงลดความเส่ียงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได ้

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1584 
********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีความสุขและยิ้มได้ เมื่อราคายางพารายางแผ่นรมควันช้ัน ๓ ในสัปดาห์
ที่ผ่านมา ขยับขึ้นเกิน ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม เป็นคร้ังแรกในรอบ ๓ ปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากความต้องการในตลาดโลก โดยเฉพาะจีน ที่ ส่ังซื้อในปริมาณมาก หลังเศรษฐกิ จเร่ิมฟื้นตัว รวมถึง
มาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ในหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อให้ยางพาราไทยมีศักยภาพทางการแข่งขัน ทั้งด้านราคาและคุณภาพ เป็นที่ต้องการมากกว่า
สินค้าจากประเทศอื่น รัฐบาลได้กำหนดแนวทาง “การตลาดนำการผลิต” เดินหน้าต่อยอดและลดข้อจำกัด
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เจาะตลาดยางเฉพาะกลุ่ม ให้ขยายตลาดต่างประเทศ 
สร้าง “Start Up” ช่วยเหลือแหล่งทุน และส่งเสริมโครงการรับเบอร์วัลเล่ย์ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตสินค้านวัตกรรมยางพาราครบวงจรของโลก 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อความต้องการ
ใช้ยางพาราในภาพรวมช่วงต้นปี แต่การส่งออกถุงมือยางของไทย ซึ่งเป็นอันดับ ๒ ของโลก รองจากประเทศ
มาเลเซีย กลับมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ ๘ – ๑๕% ด้วยศักยภาพดังกล่าว รัฐบาลพร้อมตั้งเป้าให้ไทยเป็น 
“ศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลก” ที่คาดว่าในปีนี้จะมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
จากการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงการทำโซนนิ่งพื้นที่ปลูกยางพาราให้มีคุณภาพที่จะช่วย
ยกระดับราคายางในระยะยาวจากความต้องการที่มากขึ้นอีกด้วย 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center 1694 

1) หัวข้อเร่ือง จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง 

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน กับมหกรรมที่รวบรวมตำแหน่งงานที่ เยอะที่ สุดแห่งปี  
กว่า 1 ล้านตำแหน่ง ในงาน “JOB EXPO THAILAND 2020” โดยกระทรวงแรงงานเป็นส่ือกลางในการ
จัดหาให้ผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ และนายจ้างได้มาพบปะกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำของ
ทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคโควิด–19  

โดยภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 มีตำแหน่งงานว่างที่รอการบรรจุในปี 2564 
จำนวนทั้งส้ิน 1,000,000 อัตรา ดังนี้ 

• ตำแหน่งงานว่างของกรมการจัดหางาน 106,312 อัตรา 
• ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา 
• ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ 66,881 อัตรา 
• การจ้างงานโดยภาครัฐ 410,415 อัตรา 
• การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ 260,000 อัตรา 
• ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว 44,150 อัตรา 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ 

โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการการสาธิต – แนะแนวอาชีพภายในงานอีกด้วย  
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา หรือสอบถามข้อมูลติดต่อ Call Center โทร. 1694 
********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ  
คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. เคาะมาตรการเพ่ิมกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตร
สวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

รอบ 2 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี  
ปีละ 1 ครั้ง 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ  
ได้ด้วยตนเอง 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 2563  



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

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเท่ียวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า ๒ ล้านล้านบาท 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้คนต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถเข้าประเทศไทยได้
ประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศไทยต้องมี
คุณสมบัตดิังนี้  

๑) เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย  
๒) ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลง

ยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน ๑๔ วัน (ALSQ)  
๓) มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) เช่น การชำระเงิน 

ค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย หลักฐานที่พักอาศัย เป็นต้น  
โดยชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าประเทศไทย จะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา คร้ังละ ๒,๐๐๐ บาท 
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๙๐ วัน และสามารถขออนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก ๒ คร้ัง ๆ ละ 
๙๐ วัน 

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยสามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) จนได้รับการจัดอันดับ ประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับ ๑ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 
และในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศ 
การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
และมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าราชอาณาจักรในลักษณะการพำนักระยะยาว (Long Stay) 
ภายในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้านล้านบาท 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 2563 วันที่  21  กันยายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการรับเพิ่ม ๕๐๐ บาท และโครงการจ่ายคนละคร่ึง 
ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อย – 
ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย 

๑) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๔ ล้านคน จำนวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒) โครงการ “คนละครึ่ง” โดยรัฐร่วมจ่าย (Co-pay) ๕๐% จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน/วัน หรือ 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภทอาหาร เคร่ืองดื่ม 
และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมล็อตเตอร่ี เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ) ณ ร้านอาหาร/เคร่ืองดื่ม 
ร้านค้าทั่วไปที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น หาบเร่ แผงลอย และไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์  วางเป้าหมาย 
ผู้รับสิทธิ ๑๐ ล้านคน โดยต้องมีสัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และร้านค้า ๑๐๐,๐๐๐ ร้าน โดยประชาชน
และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.คนละคร่ึง .com หรือร้านค้าสามารถแจ้งผ่าน
สาขาธนาคารกรุงไทย ระยะเวลาโครงการตั้งแตป่ลายเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 2563 วันที่  21  กันยายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ช่องทางการติดต่อ  กยศ. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ยืนยันมีเงินเพียงพอให้กู้ยืม เนื่องจากวงเงินที่  กยศ.  
มีอยู่ในขณะนี้สามารถรองรับผู้กู้ยืมได้ถึง 650,000 ราย โดยได้ขยายวงเงินการให้กู้ยืมเป็น 37,000 ล้านบาท 
จากเดิม 34,000 บาท สำหรับประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากมีผู้กู้บางรายยังไม่ได้รับเงิน 
ค่าครองชีพเดือนที่ 2 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ กยศ. ที่ว่า หากสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารและยืนยันข้อมูล
ผู้กู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน และเมื่อสถานศึกษาจัดส่งเอกสาร
การกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วน กยศ. จึงจะดำเนินการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ 2 ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กู้ยืม
บางรายได้รับเงินค่าครองชีพล่าช้า 

นอกจากนี้ กยศ. ยังได้ปรับคุณสมบัติด้านรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากไม่
เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี รวมถึงให้สิทธิสำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19 เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน อีกด้วย 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2563 ได้ถึงวันที่ 30 กั นยายน 
2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th/ กยศ. Call Center โทร. 0 2610 4888 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 2563 วันที่  21  กันยายน  2563 

 
 



 

 
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2 

โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหนึ่งในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลัง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเองลงไปถึงระดับหมู่บ้าน 
ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติต่าง ๆ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในตำบลต่อไปได้ 

สำหรับในระยะแรกที่เปิดรับสมัคร มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกทั้งส้ิน ๔๘,๖๙๙ ราย อย่างไรก็ตาม 
ได้รับการสะท้อนปัญหาเร่ืองคุณสมบัติเกษตรกรในบางประเด็น ทำให้เกษตรกรไม่สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ปรับแก้คุณสมบัติให้ครอบคลุมมากขึ้น และขยายเวลารับสมัคร 
"รอบที่ ๒" เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องเกษตรกร 

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รอบที่  ๒ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและ 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือ
ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 1170 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 2563 วันที่  21  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 คร้ัง 

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเส่ียงโควิด-19 ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป สามารถ
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด ๓ สายพันธ์ุ หรือ ๔ สายพันธ์ุ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงาน
ประกันสังคมกำหนดปีละ ๑ คร้ัง โดยจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่เป็นสมาชิกประกันสังคม 

สำหรับการขอเข้ารับวัคซีนฟรี จะกำหนดให้รับในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่  
ชนิด ๓ สายพันธุ์ ในอัตรา ๒๕๐ บาท ต่อคนต่อปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธุ์ ในอัตรา ๔๕๐ บาท 
ต่อคนต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้บริการ
ฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนสปสช โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแนะนำอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ ช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปล่ียน
สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา โดยผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปล่ียนหน่วยบริการได้
ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ได้แล้ว เพียงแค่แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา Line ID 
@nhso หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้ทันที ใช้งานง่าย ๆ เพียงเลือกฟังก์ช่ัน "เปล่ียนหน่วยบริการ" โดย
ทำตามขั้นตอนของระบบ และรอการอนุมัติ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทั้งนี้ หากยังไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ 
สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330 
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