
 

 

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 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ “คนละครึ่ง”เฟสที่ 2 ส านักนายกรัฐมนตรี - 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

2. ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรได้ตลอดไม่มีหมดเขต กระทรวงพาณิชย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
3. ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท กระทรวงการคลัง - 
4. ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีที่คลีนิกเฉพาะ กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
5. กกต.เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 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 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมฉับพลันและ
น้ าป่าไหลหลาก 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว
ปลอดภัย 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. เฮ! เพ่ิม 500 บาท โครงการ “คนละครึ่ง” ทั้งเฟส 1-2 

เป็นของขวัญปีใหม่ 
กระทรวงการคลัง - 

4. เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันส าปะหลัง ปี 2 กระทรวงพาณิชย์ - 
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

5. จริงหรือไม่ ก าหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ซม.  
วิ่งขวาสุดห้ามต่ ากว่า 100 กม./ซม. 

กระทรวงคมนาคม - 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 47 / 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. ศบค.มท. สั่งการผู้ว่า ฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นท่ี และความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพ้ืนที่ สกัดกั้นการแพร่
ระบาดโควิด-19 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่ กระทรวงการคลัง - 
3. อนุมัติเพ่ิม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว 

ปี 63/64 
กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. 10 ข้อควรท า...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
5. สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม 

1 ม.ค. 64 
กระทรวงสาธารณสุข - 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 48 / 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 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ “ปัญหาฝุ่น” ส านักนายกรัฐมนตรี - 
2. ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. เฮ! เพ่ิมสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
4. ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับ 

ราคาข้าว 
กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. น้ าท่วม-ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 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. ดูก่อน ใครมีสิทธิตรวจหา “เชื้อโควิด-19” ฟรี กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
2. ข้อแนะน าการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง 

โควิด-19 
กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข - 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

4. มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy” 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี 
64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้ 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 50 / 2563 


