


 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๑  สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. พม. พร้อมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา 
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- 

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

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

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

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563  



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

๑) หัวข้อเรื่อง คลายล็อกเฟส ๕ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๑ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

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

ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้ 
• การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

ต้องจัดให้มีความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 
• การเปิดดำเนินการสถานท่ีและกจิกรรมตา่ง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา และการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ชมใน

สนามแข่งขัน การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยสถานที่กิจการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่อนคลาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ 

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

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

- ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ต้องจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ 
- สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด สนามชนโค 

สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่น ๆ ลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ 
• การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธี ทุกศาสนาต้องดูแลให้สอดคล้องตามมาตรการขององค์กร

ปกครองทางศาสนา 
• การขนส่งสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด 
• การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพ่ือการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้า

ผ่านแดนได้ตามความจำเป็น 
• มาตรการป้องกันโรค การจัดสถานที่หรอืกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด ต้องมีมาตรการป้องกัน  

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

******** 

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

๑) หัวข้อเรื่อง พม. พร้อมจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พม. พร้อมจ่ายเงนิเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบาง 

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

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

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

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 26 / 2563 วันที ่ 9  กรกฎาคม  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน 1584 

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

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

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

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

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

๒. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถ ผู้ควบคุมนักเรียน และ
นักเรียนที่ใช้บริการ 

๓. จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ 
๔. ให้ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ เปิดหน้าต่างและประตู

เพ่ือถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู 
เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น 

๕. ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพ่ือความรวดเร็วในการสืบสวนโรค
ของแพทย์หากพบผู้ติดเชื้อ 

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

นอกจากนี้  กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยตามที่กำหนดด้วย โดยได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัย
และการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดตอ่เนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน ๑๕๘๔ 

********* 

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

 
 



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

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

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

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

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

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

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

********* 
 

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

๑) หัวข้อเรื่อง เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เดก็เล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? 

กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำวิธีการสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล กรณีที่  
เด็กเล็กไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัย ดังนี้ 

๑. ผู้ปกครองควรใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะเด็กวัย ๑ ขวบสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของ 
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองได้ 

๒. ใส่ให้พ่ีตุ๊กตาตัวโปรด ซึ่งอาจช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ อยากมีเพ่ือนใส่หน้ากากอนามัย 
ไปด้วยกัน 

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

ความเข้าใจพร้อมปกป้องตัวเองตามเรื่องราวในนิทาน 
ทั้งนี้  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน

สุขภาพจิต โทร. ๑๓๒๓ 
********* 

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

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

กระทรวงการคลัง - 

2. พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา  
๓ กลุ่มเปราะบาง 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- 

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

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

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

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. ผู้สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคมให้โอกาสผู้ที่อายุ ๖๐-๖๕ ปี 

สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563  



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

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

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

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

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

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

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

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

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัด 
ตามทะเบียนบ้านของตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที ่ 16  กรกฎาคม  2563 

 
 

http://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com/


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

๑) หัวข้อเรื่อง พม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา ๓ กลุ่มเปราะบาง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง พม.เรง่จ่ายเงนิเยียวยาช่วยเหลอืเยียวยา ๓ กลุ่มเปราะบาง 
ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการ 

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

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

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

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที ่ 16  กรกฎาคม  2563 

 
 



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

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

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

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

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

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

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที ่ 16  กรกฎาคม  2563 

 
 



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

๑) หัวข้อเรื่อง ปภ.แนะเรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ.แนะเรียนรู้ รบัมือพายุ ลดเสี่ยงอนัตราย 

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

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

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

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่
หมายเลข 1784 สายด่วนนิรภัย 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที ่ 16  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน 1506 

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

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้สูงวัยไดเ้ฮ! ประกันสงัคมใหโ้อกาสผู้ทีอ่ายุ 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

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

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

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

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 27 / 2563 วันที ่ 16  กรกฎาคม  2563 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

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

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาค
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

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

กระทรวงสาธารณสุข ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด 

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

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม  

เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท 
กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563  



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

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

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธอส. ขยายความช่วยเหลือมาตรการพักชำระเงินตน้และพักชำระดอกเบี้ย ถึง 31 ต.ค. 63 

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

เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย  
ท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้ แต่ยังไม่มีความสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้
ได้ตามปกติ ธอส. จึงขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยแบ่งเป็น  

1. กรณีลูกค้า ที่มีสถานะบัญชีปกติให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและ
พักชำระดอกเบี้ย ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563  

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

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

********* 

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

๑) หัวข้อเรื่อง มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก โควิด-19 

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

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

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

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

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

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

********* 

 

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

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

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

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

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

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

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

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 

 
 



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

๑) หัวข้อเรื่อง กปภ. เพิ่มเวลาชำระค่าน้ำจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน เริ่มกรกฎาคมนี้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กปภ. เพิ่มเวลาชำระคา่น้ำจาก 10 วัน เปน็ 20 วนั อีก 3 เดอืน เริ่มกรกฎาคมนี้ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ต่ออายุมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก ๑๐ วัน 
เป็น ๒๐ วัน เพ่ิมอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓ 
หวังช่วยลดภาระและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์โรคระบาด COVID–19 เพ่ือให้การดูแลประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง กปภ.จึงยังคงมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาและครบกำหนดระงับการใช้น้ำเป็น
จาก ๑๐ วัน เป็น ๒๐ วันนับจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งคำน้ำประปา จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ นี้ ต่อไปอีก ๓ เดือน สำหรับใบแจ้งค่านำ้ประปาประจำเดอืนกรกฎาคม จนถึง กันยายน ๒๕๖๓ โดย
ในใบแจ้งค่าน้ำมีข้อความระบุว่า "กปภ.ขยายการรับชำระและระงับการใช้น้ำถึงวันที่ ........ ช่วง COVID-19" 
ทั้งนี้ หากครบกำหนดการขยายเวลาดังกล่าวแล้วและยังไม่ถูกระงับการใช้น้ำประปา ผู้ใช้น้ำสามารถขอ
บาร์โค้ดผ่าน ๓ ช่องทาง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th แอปพลิเคชัน PWA 
1662 และ Line Official @PWAThailandได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และ กปภ. ยัง
อนุโลมการระงับการใช้น้ำประปาให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้น้ำที่เป็นศาสนสถานอีกด้วย  

นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ขยายระยะเวลาการทำธุรกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย การชำระค่าน้ำ การ
ผ่อนชำระค่าน้ำ การขอติดตั้งประปา การชำระเงินค่าติดตั้งประปาพร้อมเงินประกันการใช้น้ำและการทำ
สัญญา การประสานมาตรวัดน้ำ การฝากมาตรวัดน้ำ การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ / ขอ
เงินประกันคืน การโอนสิทธิการใช้น้ำ และการขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำเพ่ือให้ผู้ใช้น้ำสะดวกโดยไม่ต้องมาที่
สำนักงานด้วยตนเองซึ่งเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อ COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง หากลูกค้าต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2956 2345 

๑) หัวข้อเรื่อง สปส.เพ่ิม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เปน็ 50,000 บาท 
กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดอัตราเงนิค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้มีการปรับเพ่ิมการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตน
ถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จากเดิม 40,000 บาท เพ่ิมเป็น 50,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
          สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวตินั้น ผู้ประกันตนจะต้อง ส่งเงิน
สมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย โดยสำนักงานประกันสังคม จะ
จ่ายให้กับผู้จัดการศพ สำหรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย จะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับ สิทธิ
ประโยชน์ทดแทน โดยการทำหนังสือระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ สำนักงาน
ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตร โดยจ่ายเฉลี่ยในอัตรา
คนละเท่าๆ กัน ดังนี้ 
          - ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน 
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน 
          - ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงิน
สงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน ได้ภายใน 2 ปี 
         การปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เป็น 50,000 บาท ในครั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุด ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่สำนกังานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ www.sso.go.th 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 28 / 2563 วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ทุกจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. เช็คสิทธิ์เลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยา
กลุ่มเปราะบางแล้ว 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

- 

3. จริงหรือไม่ หลังส้ินเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อย 
ไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเส่ียง

อุบัติเหตุ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ 
ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2222 1871 

๑) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทุกจังหวัด 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทุกจังหวัด 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้าง ไปด้วยกัน”  
ในส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
จิตอาสา ใน ๕ ลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การบริการประชาชน ๒) การเกษตร ๓) ส่ิงแวดล้อม  
๔) การฝึกอาชีพ และ ๕) สุขภาวะ/อนามัย เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพการทำหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า การบริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือการแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ด
พันธ์ุพืชการให้บริการด้านสาธารณสุขการบริการตัดผม เป็นต้น  

โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในทุกจังหวัด และจะมีการพิจารณา 
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมจนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่น กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
กิจกรรมการปล่อยปลาและดูแลรักษาแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและส่งเสริมการนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมรณรงค์รักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำกิจกรรมการบริจาคโลหิต  
ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จังหวัดกำหนดตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ อีกด้วย 

จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้เหมาะสม ไม่ให้แออัด ลดเวลาการจัดกิจกรรมแบบกระชับเท่าที่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่าน  
QR Code “ไทยชนะ”   

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2563 วันที่  24  กรกฎาคม  2563 

 
 



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

๑) หัวข้อเร่ือง เช็คสิทธิ์เลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็คสิทธ์ิเลย ! พ.ม.จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว 

ตามที่ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการฯ อื่นของรัฐบาล 
เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รายละ ๓,๐๐๐ บาท 
(เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประกอบด้วย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่มเด็ก
แรกเกิด ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว (๒) กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบ้ียผู้สูงอายุอยู่แล้ว และ (๓) กลุ่ม
คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้ง ๓ กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยารายละ ๑ สิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียน
เพิ่มเติม 

สำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินเพิ่ม จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้โอนเข้าบัญชี
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบการโอนเงิน หรือไปตรวจสอบแล้ว 
แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี สามารถตรวจสอบสิทธ์ิได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(www.covid.m-society.go.th) พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิ 

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

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1213 

๑) หัวข้อเร่ือง จริงหรือไม่ หลังส้ินเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จริงหรือไม่ หลังส้ินเดือน ก.ย. นี้ ลูกหนี้รายย่อยไม่สามารถพักชำระหนี้ต่อได้แล้ว 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ช้ีแจงการที่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะที่ 2 ของแบงก์ชาติไม่ได้มี

มาตรการพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปเหมือนในระยะแรก เนื่องจากสถานะความต้องการความช่วยเหลือ  
ของลูกหนี้แต่ละรายมีความแตกต่างกัน ลูกหนี้ส่วนหนึ่งยังคงมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้  
การจ่ายชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ลูกหนี้ไม่ต้องมีภาระจ่ายดอกเบ้ียต่อเนื่อง  
และยังช่วยให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องไปช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มอื่น ๆ ได้อีก 

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ หรือมีรายได้ลดลงมาก ลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถ
ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น เล่ือนหรือลดชำระเงินต้น ขอลดดอกเบ้ีย 
หรือเปล่ียนหนี้ระยะส้ันให้เป็นหนี้ระยะยาวที่มีดอกเบ้ียถูกลง โดยลูกหนี้จะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต 

ทั้งนี้ การพักชำระหนี้เป็นมาตรการเยียวยาในระยะส้ัน เพราะหากครบกำหนดลูกหนี้ยังจะต้องชำระหนี้
กับสถาบันการเงินตามปกติ ดังนั้น แบงก์ชาติจึงได้เน้นให้สถาบันการเงินเร่งเจรจาปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้
ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อลูกหนี้ในภายหลัง 

แบงก์ชาติขอให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ รีบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อเจรจาเงื่อนไข  
การชำระหนี้ หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากลูกหนี้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือ
มีความล่าช้าในการพิจารณาจากสถาบันการเงิน รวมถึงพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งมาที่ “ทางด่วนแก้หนี้ 
ของ ธปท.” โทร 1213 หรือ https://www.1213.or.th/App/DebtCase  

********* 

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

๑) หัวข้อเร่ือง ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเส่ียงอุบัติเหตุ 

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ.แนะเตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ลดเส่ียงอุบัติเหตุ 

การใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูฝนมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ การเตรียมสภาพรถ
ให้พร้อมใช้งานในช่วงฝนตกจะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการ
เดินทาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะนำประชาชนหมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้เตรียมรถ 
ให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝน ดังนี้ 

1) ระบบเบรก จะช่วยให้สามารถหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัย โดยขณะเหยียบเบรกไม่ควรมีเสียงดัง 
และขณะเบรกรถต้องไม่มีอาการปัด 

2) ใบปัดน้ำฝน หมั่นตรวจเช็คไม่ให้เนื้อยางแห้งกรอบ สามารถกวาดน้ำได้สะอาด และไม่มีรอยขุ่นมัว  
3) กระปุกน้ำฉีดกระจก ต้องไม่มีรอยรั่ว หัวฉีดน้ำไม่อุดตัน และควรเติมน้ำไม่ให้พร่อง 
4) สัญญาณไฟ ตรวจสอบแสงไฟส่องสว่างของรถทุกดวง โคมแก้วครอบสัญญาณไฟสะอาดและ

ไม่มีรอยขุนมัว 
5) ยางรถยนต์ ดอกยางต้องละเอียด ร่องยางลึก และควรเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 
ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

๑) หัวข้อเร่ือง แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา เปิดเทอมนี้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” 

“โรคมือ เท้า ปาก” มักพบในช่วงฤดูฝนที่มีสภาพอากาศเย็นและช้ืน ทำให้เช้ือโรคเจริญเติบโตได้ดี  
พบมากในกลุ่มเด็กเล็ก จึงขอให้ผู้ปกครองและครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด คัดกรองและสังเกตอาการของเด็ก
ก่อนเข้าเรียน เพื่อเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก รวมไปถึงโรคโควิด-19 ด้วย 

โรคมือ เท้า ปาก จะพบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ สามารถติดต่อจากการ
ได้รับเช้ือไวรัสเข้าทางปากโดยตรง โดยเช้ือไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เป้ือนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจาก
แผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน ลักษณะอาการหากผู้ป่วยได้รับเช้ือ 
จะมีอาการ เช่น มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย และต่อมา 1-2 วัน จะมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็ก ๆ 
บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ล้ิน ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ 
หากอาการไม่ดีข้ึนหรือมีไข้ข้ึนสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์
โดยเร็ว เพราะอาจเป็นเช้ือชนิดรุนแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากพบว่ามีอาการข้างต้น ควรหยุดเรียน
และรักษาจนหาย และแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม 

วิธีป้องกัน  
1. ให้ผู้ปกครองคัดกรองอาการของเด็ก ก่อนมาโรงเรียน หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ ควรพาไปพบ

แพทย์และให้พักอยู่ที่บ้าน   
2. ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งเช้ือโรคมือ เท้า ปาก จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำ

จากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือเมื่อผู้ป่วยไปจับของเล่น ของใช้จะทำให้เช้ือกระจายสู่ผู้อื่นได้ 
หากลดการสัมผัส จะสามารถป้องกันการรับเช้ือได้   

3. หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกัน ของใช้ ของเล่นเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเช้ือโรคที่อยู่ใน
ส่ิงแวดล้อม   

4. หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนและหลังรับประทาน
อาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเช้ือสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น  

5. การทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร   
6. หากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน ควรให้หยุดเรียน

และพาไปพบแพทย์โดยเร็ว แยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัวหรือชุมชน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2563 วันที่  24  กรกฎาคม  2563 
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