
 

 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ 
(Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซด์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ 
“การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

**************** 
  
 

 

 

  

 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(c0vid-19) 

1. มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา  
เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. ศบค.แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก ส านักนายกรัฐมนตรี - 
3. “ไทยครองอันดับ 1 “ประเทศท่ีฟ้ืนตัวและรับมือ 

โควิด-19 ดีที่สุดในโลก 
ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สาธารณสุขเตือน ! ซ่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5. เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 30 / 2563 



 

 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ 
(Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซด์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ 
“การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

**************** 
  
 

 

 

  

 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(c0vid-19) 

1. การเปิดด าเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมเติม ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
2. แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดข้ึนได้ เมื่อ

จ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. กฟภ.แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

หากเกิดน้ าท่วม 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. กยศ.การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จ ากัดโควตา กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
5. คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง

โควิด-19 คลี่คลาย มอบ 7 สิทธิประโยชน์ เดือน ส.ค. 
กระทรวงการคลัง - 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 31 / 2563 



 

 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ 
(Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซด์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ 
“การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

**************** 
  
 

 

 

  

 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(c0vid-19) 

1. เกษตรกรปลื้ม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

มาตรการด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี 

และ ซี “ฟรี” ทั่วประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. ออมสินช่วยรอบ 2 กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
4. การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม 2563 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า กระทรวงแรงงาน - 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 32 / 2563 



 

 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ 
(Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซด์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ 
“การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

**************** 
  
  

 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(c0vid-19) 

1. ไทยติด TOP 10 ด าเนินการด้านสิทธิเด็ก 
ในช่วงโควิด-19 ดีที่สุด 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ปภ.เตือนดินถล่ม ภัยที่มากับฤดฝูน พร้อมแนะวิธี 

เอาตัวรอด 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. พช.เดินหน้าสร้างงานสร้างรายได้ผ่าน “โคก หนอง นา 

โมเดล” 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. กระทรวงแรงงาน ชวนเด็กจบใหม่ ท างาน Part-time 
กว่า 2 หมื่นอัตรา 
 

กระทรวงแรงงาน - 

5. ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 
ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 “ ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 33 / 2563 



 

 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ 
(Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซด์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ 
“การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

**************** 
  
  

 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(c0vid-19) 

1. ครม.อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย 
ปี 2563 ไร่ละ 2,000 บาท 
 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
2. ปภ.เตือนภัย 5 จุดเสี่ยงดินถล่ม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ าท่วม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ปกครองรับสมัครเจ้าหน้าที่ “โครงการ Tambon 

Smart Team” กว่า 1.4 หมืน่อัตรา 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. คลังไม่ถังแตก ! ยืนยันกู้เงินปี 63 เพิ่ม ช่วยการใช้จ่าย 
ไม่สะดุด 

กระทรวงการคลัง - 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 34 / 2563 



 

 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุดที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ 
(Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซด์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ 
“การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

**************** 
  
  

 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(c0vid-19) 

1. ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อก าหนดฯ 
ฉบับที่ 14 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี 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 วิธีขับข่ีให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ าท่วมขัง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อน 

การจ่ายเงินสมทบเพ่ิม 3 เดือน 
กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 35 / 2563 


