
 

 

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. ย้ า! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
2. ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
3. “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้น 

เศรษฐกิจ 
ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ข่าวดี ! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500บาท
รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์ กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
7. กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 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. เคาะ “โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย” 
กระตุ้นการจ้างงาน รวม 60,000 ราย 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาปรับเกณฑ์ให้กู้ยืม 

4 ลักษณะ เริ่มปี 64 
กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดมิ เฟส 2 ถึง 31 มกราคม 
2564 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ผู้ป่วยบัตรทองเฮ! รักษาได้ทุกที่ เริ่มน าร่อง 
กทม.-ปริมณฑล 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 40 / 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. “ช้อปดีมีคืน” กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ 
สูงสุด 30,000 บาท 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. เปิดลงทะเบียนแล้ว โครงการ “คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ 
16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ยื่นค าขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยว 
ปลอดโควิด-19 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
5. รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ า

ลด 
กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการ 

เพ่ิมเป็น 1,000 บาท 
ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 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 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1. โรคและภัยสุขภาพท่ีประชาชนควรระวังในฤดูหนาว กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

2. คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซ้ือสิทธิ์คนละครึ่ง 
หากพบตัดสิทธิทันที 

กระทรวงการคลัง - 

3. แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไป 
ท าท่ีบ้าน 

กระทรวงแรงงาน - 

4. คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกท่ี ไม่ต้องมีใบส่งตัว กระทรวงสาธารณสุข - 
5. เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่ กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 42 / 2563 


