
 

 

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. เริ่มแล้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตั้งเป้า 
“1 เดือน 1 แสนราย ” 

กระทรวงสาธารณสุข - 

2. ศธ. ก าชับเงินเยียวยา 2,000 บาท ห้ามสถานศึกษา 
หัก นร.-นศ. รับเงินไม่ครบ โทร. 1579 

กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ยื่นก่อนได้ก่อน! นายจ้างจังหวัดสีแดงเข้ม ลงทะเบียนรับ
เงินเยียวยา 3,000 บาท 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก 3 กลุ่ม 
ขยายเวลาถึง 31 ธ.ค. 64 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย กระทรวงยุติกรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 2564 



 

 

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. ไฟเขียว! ผู้ประกอบการซ้อชุดตรวจ ATK ให้
ลูกจ้าง น ามาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า 

ส านักนายกรัฐมนตรี - 

2. สปสช. ขอความร่วมมือ ปชช. กลุ่มเสี่ยงที่รับ ATK แล้ว 
ให้รีบตรวจและรายงานผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ปภ. แนะประชาชน “วิธีรับมือน้ าท่วมอย่าง

ปลอดภัย” 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนไม่สวมหน้ากาก
อนามัยปรับสูงสุด 2 หม่ืนบาท 

กระทรวงยุติกรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ที่

ได้รับผลกระทบ กรณีรัฐสั่งปิดกิจการโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง 

กระทรวงแรงงาน - 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2564 



 

 

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. ผ่อนคลายมาตรการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่สีแดงเข้ม ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
๒. ตรวจสอบเลย! คลังโอนเงิน “คนละครึ่งเฟส๓” 

เข้าแอปฯ เป๋าตัง คนละ๑,๕00 บาท 
ส านักนายกรัฐมนตรี  

3. ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย พร้อมเปิดพ้ืนที่น าร่อง
กระตุ้นเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว 

ส านักนายกรัฐมนตรี  

มาตรการด้านความมั่นคง 
๔. ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
5. สปสช. แจงผู้ป่วยบัตรทองในพื้นที่น้ าท่วม รักษาที่ 

รพ. สิทธิบัตรทองอ่ืน ฟรี! 
กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. ออมสินเปิดกู้สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนช์บ้าน 

พร้อมวงกู้พิเศษ ดอกเบี้ย0% นาน 9 เดือน 
กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2564 



 

 

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. ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒. ปภ. เตือน 5 อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
3. การจงใจบ้วนน้ าลายใส่ผู้อ่ืน มีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
กระทรวงยุติกรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ปศุสัตวย์ืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจ าหน่าย
ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

- 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 40 / 2564 



 

 

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. เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ส านักนายกรัฐมนตรี - 
มาตรการด้านความมั่นคง 

2. ออมสิน ออกมาตรการพักช าระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้
ประสบภัยน้ าท่วม 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. เตือนผู้ประสบภัยระวัง “4 โรคยอดฮิตที่มากับน้ า
ท่วม” 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ก.แรงงาน เตรียมต าแหน่งงาน 2 แสนอัตรารับ 

“นโยบายเปิดประเทศ” หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ 
กระทวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชั่น (Smartlads 

Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯเดียว 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2564 



 

 

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. ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทาง 
เข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จ ากัดพ้ืนที่ 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. การจัดการขยะติดเชื้อในสถาณการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้  
หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด 

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
     4. ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวท าใบขับขี่ใหม่

ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 
กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ผ่านระบบ e-service 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
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