
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้น
เศรษฐกิจ 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท 
รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

7. กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563  



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

1) หัวข้อเร่ือง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีดีท่ีสุด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด 

ผลสำรวจพบคนไทยการ์ดตก สวมหน้ากากลดลงกว่า ๙๐% โดยขอประชาชนร่วมมือกัน 

สวมหน้ากากในสัดส่วนที่มากกว่า ๙๐% จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ศบค. จึงขอเน้นย้ำ
ประชาชนให้ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะอยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสก์ป้องกัน หมั่นล้างมือ 
ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ  

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากหลายประเทศที่มีความสามารถในการป้องกันการแพร่
ระบาด ซึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน แต่ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ 
ถึงแม้ว่าประเทศจะผ่อนคลาย แต่ประชาชนต้องเข้มงวด เพื่อให้สามารถปลดล็อคกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
และทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มติ
อนุมัติมาตรการผ่อนคลายอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในประเทศได้ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) นักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 
6 - 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาจะดำเนินการ State Quarantine ตามที่กำหนด 

2) นักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใน Repatriation Flight หรือเที่ยวบินที่
รับคนไทยกลับประเทศ รวมทั้งที่รับนักกีฬาเข้ามาในประเทศ และให้ดำเนินการกักตัวใน State Quarantine 

3) ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (Non Immigrant) ประเภทต่างๆ เน้นเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่มี
ใบอนุญาตทำงานในประเภทต่างๆ พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท 

4) ผู้ถือวีซ่าท่องเท่ียวสำหรับกลุ่ม Long Stay มีการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa 
โดยต้องถูกกักตัวในจังหวัดที่กำหนด เป็นเวลา 14 วัน แต่สามารถเดินทางออกนอกที่พักได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร 
ซึ่งจะอยู่ในประเทศไทยได้ระยะยาว คือ 90 วัน และต่อวีซ่าเพิ่มได้ 2 คร้ัง รวม 270 วัน หากต้องการ 

ข้ามจังหวัดต้องถูกจำกัดพื้นที่อีกคร้ังนาน 7 วัน 
5) ผู้ถือบัตร APEC Card เพื่อประโยชน์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยเลือกประเทศที่มีความเส่ียงน้อย 

เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
6) ผู้ท่ีประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่มีความต้องการที่จะพำนัก 60 วัน 

สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง “มาตรการคนละคร่ึง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการ “คนละครึ่ง” โดยประชาชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายคร่ึงหนึ่งสำหรับซื้อ
สินค้าอุปโภค บริโภค และอีกคร่ึงหนึ่งรัฐจะช่วยจ่ายให้ วงเงินสมทบไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่าย
เท่ากับ หรือมากกว่า 3 ,000 บาท เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มต่างๆ และบุคคลทั่วไป รวม 10 ล้านราย 
ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นผู้ประกอบการรายย่อย คือ พ่อค้า แม่ค้าขายปลีก  
ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ผ่านระบบ อี - วอลเล็ท  และ คิวอาร์ โค้ด โดยพ่อค้า แม่ค้า และร้านค้ารายย่อย  
ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผ่าน www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับเงินดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
สำหรับร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้และเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

ทั้งนี้  บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่าน www.คนละคร่ึง.com ในวันที่   
16 ตุลาคม 2563 เร่ิมเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เร่ิมใช้จ่ายได้ต้ังแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

มาตรการ “คนละครึ่ง” จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ และลดค่าครองชีพ เมื่อมี
ผู้จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น พ่อค้า แม่ค้า และร้านค้ารายย่อย จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนเพื่อต่อยอดในระบบ 

ซื้อขายต่อไป 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 
14 ล้านคน เพิ่มวงเงินให้คนละ 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
หรือเท่ากับเพิ่มให้รวมคนละ 1,500 บาท แบ่งเป็นดังนี้ 

- ผู้ถือบัตรฯ ท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 300 บาท 
จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 800 บาท 

- ผู้ถือบัตรฯ ท่ีมีรายได้ 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 200 
บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 700 บาท  

ทั้งนี้ เงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และหากไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบเงินไปใช้ 

ในเดือนถัดไปได้ 
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  กรมส่งเสริมการเกษตร 

ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2579 0121 - 27 

1) หัวข้อเร่ือง แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง แจกฟรี! เมล็ดพันธ์ุผักสวนครัว 200,000 สิทธ์ิ 

เร่ิมแล้ว! กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธ์ุได้  ฟรี! 
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ สิทธ์ิ 

สำหรับเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ๑ ชุด ประกอบด้วย ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา 
กะเพรา และพริกขี้หนู เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้ โดยสามารถ
ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธ์ุ ได้ที่ https://app.doae-gov.org/landing ให้สิทธ์ิทะเบียนบ้านละ ๑ สิทธ์ิเท่านั้น 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2563 วันที่  8  ตุลาคม  2563 

 



- 2 - 
 
 
 

 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย 
การดำรงชีพ การประกอบอาชีพ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต 

ผู้ประสบภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัย
พิบัติได้ทันที โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้ 

1) เอกสารยืนยันตัวตน อาทิ สำเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ที่ออกโดย สำนักงานเขตหรือ อปท. 
ที่เกิดภัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารแสดงสิทธ์ิในที่ดินหรือบ้าน สำเนา
ใบมรณะบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต) และ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

2) หลักฐานยืนยันความเสียหาย อาทิ เอกสารประกอบการรับความช่วยเหลือ (ค่าวัสดุซ่อมแซม 
หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ (ระบุความเสียหายโดยประมาณ) 
และ ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
ช่องทางการติดต่อ  PEA Call Center โทร. 1129 

1) หัวข้อเร่ือง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง และลมพัดกรรโชกแรง 
โดยขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อตัวเปียก  
พื้นแฉะ ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้ง รวมทั้งหลีกเล่ียงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าช่ัวคราว  

ในขณะที่มีพายุ - ฝนตกหนัก เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์เคล่ือนที่  
หากท่านพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม 

สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้เป็นอันขาด กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีความชำนาญเข้าไปแก้ไขให้ความช่วยเหลือ โดยสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 1129 PEA Call Center  
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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