
 

 

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. รัฐบาลคุมเข้ม! ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบ 
เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

ส านักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. ปภ. แนะวิธีปฎิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
3. กฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้อบสอบใบขับขี่เฉพาะ 

ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 
กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. ชาวสวนยางเฮ! ราคายางแผ่นพุ่งสูงสุด ในรอบ 3 ปี ส านักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. จัดเต็ม! JOB EXPO รับสมัครงานกว่า 1 ล้านต าแหน่ง กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 36 / 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. รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ  
คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท 

ส านักนายกรัฐมนตรี - 

2. เคาะมาตรการเพ่ิมก าลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตร 
สวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง 

ส านักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. กยศ. ยืนยัน มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

รอบ 2 
กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี  
ปีละ 1 ครั้ง 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. ย้ายสิทธ รพ.(บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 37 / 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. เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย
กระตุ้นการท่องเที่ยว 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ าประปา
แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ 6 กลุ่ม  
ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน 

ส านักนายกรัฐมนตรี - 

4. “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ 3,000 บาท ช่วยประชาชน 
บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

ส านักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 

ยุงลาย 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน “พร้อมเพย์” ได้ กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563 



  


