ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
1. โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
2. คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง
หากพบตัดสิทธิทันที
3. แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไป กระทรวงแรงงาน
ทำที่บ้าน
กระทรวงสาธารณสุข
4. คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
กระทรวงการคลัง
5. เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
1) หัวข้อเรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว
กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปีนี้ เน้นดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตนเองจาก 5 โรคติดต่อ ได้แก่
1. โรคหัด ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด และหลังมีไข้ 3-4 วัน เริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้น จากนั้น 1-2
วันไข้จะเริ่มลดลง และผื่นจะจางหายไปประมาณ 2 สัปดาห์ โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
2. โรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว โรคนี้ป้องกันได้โดยการ
ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง หากมีอาการดังกล่าว แนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงานทันที และรีบไปพบ
แพทย์เพื่อรับการรักษา
3. โรคปอดอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หายใจลำบาก หนาวสั่น อุณ หภูมิร่างกายต่ ำกว่าปกติ
โรคนี้ป้องกันโดยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัด ล้างมือบ่อย ดื่มน้ำมาก ๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
หากสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
4. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ อาเจียน อุจจาระร่วงอย่างรุนแรง
ทำให้เสียน้ำมาก สำหรับการรักษาจะรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง และให้เกลือแร่
ทดแทน โรคนี้ป้องกันโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ
5. โรคมื อ เท้า ปาก พบบ่อยในกลุ่มเด็ กอายุน้ อยกว่า 5 ปี ผู้ป่วยจะมีแ ผลหรือ ตุ่มในช่องปาก
กระพุ้งแก้ม หรือมีผื่นแดงบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า การรักษาจะรักษาตามอาการป่วย ผู้ปกครองและครูจะต้อง
สังเกตอาการผิดปกติของเด็ก ถ้าพบว่าเด็กมีอาการดังกล่าว ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันที
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง หากพบตัดสิทธิทันที
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง หากพบตัดสิทธิทันที
กระทรวงการคลังเตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพ โดยในขณะนี้ได้มีการส่งข้อความ
โฆษณาชวนเชื่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เปิดรับซื้อสิทธิผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิ ให้สามารถนำสิทธิมาแลกเปลี่ยนเป็น เงินสดได้ เพียงส่งหมายเลขโทรศัพท์และชื่อ -นามสกุล
ก่อนเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และภาครัฐมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ ผิดปกติหรือมีการใช้จ่ายที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไข
ของโครงการ ภาครัฐจะระงับการจ่ายเงินทั้ งร้านค้าและประชาชนทั น ที รวมถึ งจะมี การดำเนิ นการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ตลอดจน
ช่ วยให้ ร้ า นค้ ารายย่ อ ยมี รายได้ เพิ่ ม ขึ้ น ขอให้ ป ระชาชนและร้ า นค้ า ได้ โปรดอย่ า หลงเชื่ อ การเชิ ญ ชวน
ตามโฆษณาต่ า ง ๆ ว่า จะช่ วยดำเนิ น การโดยไม่ มี ก ารใช้ จ่า ยจริง อย่ างเด็ ด ขาด เพราะอาจตกเป็ น เหยื่ อ
สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด ซึ่งต้องรับโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
1) หัวข้อเรื่อง แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
กระทรวงแรงงาน จัดสรรเงินเพื่อปล่อยกู้วงเงินรวม 7,000,000 บาท ผ่านกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้ าน เพื่อ ให้ กู้ยืมไปซื้ อวัตถุดิ บและอุปกรณ์ การผลิต เพื่อ สร้างอาชีพและสร้างรายได้อ ย่างยั่ งยื น
เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 แบ่งเป็น ประเภทบุคคล กู้ไม่เกิน 50,000 บาท
ชำระคืนภายใน 2 ปี ส่วน ประเภทกลุ่มบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี คิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 งวด
ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ที่เป็น
กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน และเป็น
การผลิตในครัวเรือน เช่น งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานจักสานต่าง ๆ เป็น ต้น
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยต่ำ
ผู้สนใจขอรับบริการได้ที่ กรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1330
1) หัวข้อเรื่อง คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว
กระทรวงสาธารณสุ ข ยกระดั บ ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก รณี ป ระชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้สามารถเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้ และยกเลิกการต้องใช้ใบส่งตัว
ของผู้ป่วยในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล ดังนี้
1. ประชาชนสามารถรับการรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้ โดยทดลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน
ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการที่ “หน่วยบริการชุมชน อบอุ่น” ได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป
นอกจากนั้นยังจะได้พัฒนาระบบนัดหมายการเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ขยายไปใน
กลุ่มผู้ป่วยนอกทั้งหมดในระยะต่อไป
2. “ผู้ ป่ ว ยใน” ไม่ ต้ อ งใช้ ใ บส่ ง ตั ว อี ก ต่ อ ไป ทำให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความสะดวกเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจาก สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเอง
โดยอัตโนมัติ
3. ประชาชนแจ้งย้ายหน่วยบริการเมื่อใด รักษาที่ใหม่ได้ทันที ผู้ป่วยไม่ต้องรอ 15 วันอีกต่อไป
ก็สามารถไปรักษาที่ใหม่ได้ทันที ตามความประสงค์ ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองจึงอุ่นใจได้ว่า เมื่อมีเหตุ
จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ก็จะสามารถย้ายหน่วยบริการและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันทีอย่างแน่นอน
4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและไม่แออัด เมื่อผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้ ประสานจัดหา
โรงพยาบาลที่ไม่แออัด และมีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งประเภทนั้น ๆ ได้ทันที
การคลายล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ของบัตรทองในครั้งนี้ คือนโยบายของรัฐบาลในความพยายามที่จะ
ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี มีมาตรฐาน ง่ายและสะดวก
สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่
รัฐบาลได้ออกมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปีภ าษี 2563 ตามจำนวนเงิน ค่าซื้อ สินค้ าและบริการที่จ่ายจริง ตั้งแต่ 23 ตุลาคม - ธันวาคม
2563 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
แต่เนื่องจากฐานของเงินได้สุทธิต่อปีของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้จะได้รับเงินภาษีคืนในจำนวนที่
ไม่ เท่ ากัน แม้ จะซื้ อสิ น ค้าหรือบริก ารเต็ มเพดาน 30,000 บาทก็ต าม โดยอัต ราคืน ภาษี "ช้ อปดี มีคืน "
ท่านจะได้รับคืนตามฐานรายได้ ดังนี้
• รายได้สุทธิต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี จะไม่ได้รับเงินภาษีคืน
• รายได้ 150,001 - 300,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 1,500 บาท
• รายได้ 300,001 - 500,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 3,000 บาท
• รายได้ 500,001 - 750,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 4,500 บาท
• รายได้ 750,001 - 1,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 6,000 บาท
• รายได้ 1,000,001 - 2,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 7,500 บาท
• รายได้ 2,000,001 - 5,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 9,000 บาท
• รายได้ 5,000,001 บาท ขึ้นไป ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 10,500 บาท
อย่างไรก็ ตาม แม้ การเข้าร่วมโครงการช้อปดีมี คืน จะไม่ต้ องลงทะเบี ยนก่ อนใช้ สิท ธิ์ แต่ ขอให้
ทุกท่ านโปรดอย่าลืม ขอใบกำกับภาษี เต็ม รูปแบบจากร้านค้ า ยกเว้น การซื้ อ e-book หรือสิน ค้า OTOP
ที่ใช้หลักฐานอื่นแทนได้
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
สูงสุด 30,000 บาท
2. เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ ๒
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยว
เศรษฐกิจและสังคม
ปลอดโควิด-19
มาตรการด้านความมั่นคง
5. รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
สหกรณ์

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
สำนักนายกรัฐมนตรี
6. ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการ
เพิ่มเป็น 1,000 บาท

อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท
รัฐ บาลได้ อ อก มาตรการ "ช้ อปดี มี คื น " เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ โดยให้ ประชาชนสามารถนำ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้สูงสุด 30,000 บาท/คน เริ่มตั้งแต่วันที่
23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
ยกเว้น การซื้อสินค้าประเภท สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์
รถจั ก รยานยนต์ และเรือ ค่ าหนั งสื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร และค่ าบริ การที่ อ ยู่ ในรูปของข้อ มู ลอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ค่าบริการจัดนำเที่ยว และค่าที่พัก, โรงแรม
ทั้งนี้ หากท่ านมีข้อ สงสั ยหรือสอบถามข้ อมู ลเพิ่ ม เติม สามารถสอบถามได้ ที่ ศูน ย์บริการข้ อมู ล
ภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่
เป็ น ผู้ ถื อ บั ต รสวั สดิ ก ารแห่ งรั ฐ) สามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ วมโครงการที่ เว็บ ไซต์ www.คนละครึ่ ง.com
เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน
หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม เมื่อลงทะเบียนและได้ SMS ยืนยันแล้ว ให้โหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อยืนยัน
ตัวตนในการใช้สิทธิโครงการ ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
เงื่อนไขการใช้สิทธิผ่านโครงการ รัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50% ประชาชน
สามารถใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น
“เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยหาก
ไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิตลอดโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2645 9000
1) หัวข้อเรื่อง ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้
มาตรการ และยั ง คงได้ รั บผลกระทบด้ า นรายได้ จ ากโควิ ด -19 สามารถลงทะเบี ย นแจ้ งความประสงค์
เข้ามาตรการระยะที่ 2 โดยขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๔ มาตรการ
ประกอบด้วย
มาตรการที่ ๑ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน
๓ ล้านบาท
มาตรการที่ ๓ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เท่ากับ ๓.๙๐% ต่อปี
มาตรการที่ ๘ และมาตรการที่ ๘.๕ พั ก ชำระเงิน ต้ น และดอกเบี้ ย เป็ น เวลา ๓ เดื อ น เปิ ด ให้
ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ ลูกค้ าประชาชนที่ เข้ าร่วมมาตรการสามารถนำเงินไปใช้ จ่ ายในด้ านอื่ นที่ จำเป็ นต่ อ
การดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป และเมื่อกลับเข้าสู่ภาวะ
เป็ น ปกติ แ ล้ ว ลู ก ค้ า ก็ ส ามารถชำระเงิ น งวดปกติ ต ามจำนวนในสั ญ ญาเงิน กู้ เดิ ม หลั ง จากครบกำหนด
ตามระยะเวลาของมาตรการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19
แอปพลิ เคชั่ น “ThailandPlus : มี ม ากกว่ า ที่ คุ ณ คิ ด ” เป็ น แอปพลิ เคชั่ น ที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท
พิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่จะเดิน ทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมีเป้ าหมายเพื่ อใช้ระบุความ
เสี่ยง ติดตาม แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แอปพลิเคชั่ น “ThailandPlus” นี้ จะใช้ สำหรั บนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ยื่ น ความจำนงขอเข้ า ประเทศ
โดยสถานทูตไทยที่ประเทศต้นทางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลการติดตั้งแอปพลิเคชั่น เมื่อเดินทางมาถึงด่านควบคุมโรค
ก็จะตรวจสอบการติดตั้ง และแจ้งให้ใช้งานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ รวมระยะเวลาที่กักตัว ๑๔ วัน
ผ่านเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth แอปพลิเคชั่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย แต่ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ
ส่ วนบุ ค คล เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วติ ด ตั้ ง แล้ วก็ ส ามารถลงทะเบี ย นโดยกรอก Certificate Of Entry (COE)
ตามเอกสาร และหมายเลข Passport ได้ทันทีไม่ยุ่งยาก
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด
ในช่วงนี้พื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ วางมาตรการช่วยเหลื อเกษตรกรภายหลั งน้ ำลดทั น ที พร้อ มสนั บสนุ น
กล้าเมล็ดพันธุ์ผัก รวมถึงคำแนะนำวิธีการดูแลรักษา ฟื้นฟูพืชที่ถูกต้องให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย โดยจะช่วยเหลือ
ตามพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และจะได้รับในอัตรา ดังนี้
- ข้าว 1,113 บาทต่อไร่
- พืชไร่ 1148 บาทต่อไร่
- พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่
กรณี เกษตรกรปลู ก ข้ าวนาปี และข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และได้ เข้ าร่วมประกั น ภั ย กั บ ธ.ก.ส. นั้ น
เมื่ อ ได้ รั บ การช่ วยเหลื อ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ฯ แล้ ว จะได้ รับ การช่ วยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม อี ก ส่ วน
ดังนี้ ข้าวนาปีได้เบี้ยประกัน 97 บาทต่อไร่ พร้อมสินไหมทดแทน 1,260 บาทต่อไร่ ใส่ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ได้เบี้ยประกัน 160 บาทต่อไร่ พร้อมสินไหมทดแทน 1,500 บาทต่อไร่
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1300 และ 1479
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท

ข่า วดี สำหรับผู้ พิ ก ารกว่า 1.2 ล้ านรายที่ มี บั ต รประจำตั วคนพิ ก ารและบั ต รสวัสดิ ก ารแห่ งรั ฐ
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท จากเดิมที่ได้รับ
800 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ยกระดับชีวิตแก่ผู้พิการ
สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และโอนเข้าบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 200 บาท ส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1300 หรือ
หมายเลข 1479
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ
คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท
สำนักนายกรัฐมนตรี
2. เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตร
สวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงการคลัง
3. กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4. ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
สหกรณ์
รอบ 2
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
ปีละ 1 ครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ
ได้ด้วยตนเอง
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 2 ล้านล้านบาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ คาด ! ดึงรายได้เข้าประเทศกว่า ๒ ล้านล้านบาท
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้คนต่างชาติที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนด สามารถเข้าประเทศไทยได้
ประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศไทยต้องมี
คุณสมบัตดิ ังนี้
๑) เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย
๒) ยอมรับการปฏิ บัติต ามมาตรการด้ านสาธารณสุ ขที่ ประกาศใช้ภ ายในประเทศไทย และตกลง
ยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน ๑๔ วัน (ALSQ)
๓) มี ห ลั ก ฐานสถานที่ พั ก อาศั ย ระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) เช่ น การชำระเงิ น
ค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย หลักฐานที่พักอาศัย เป็นต้น
โดยชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าประเทศไทย จะต้องผ่านการดำเนินการตามการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๙๐ วัน และสามารถขออนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก ๒ ครั้ง ๆ ละ
๙๐ วัน
ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยสามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) จนได้รับการจัดอันดับ ประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับ ๑ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง
และในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศ
การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
และมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าราชอาณาจักรในลักษณะการพำนักระยะยาว (Long Stay)
ภายในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้านล้านบาท
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการรับเพิ่ม 500 บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการรับเพิ่ม ๕๐๐ บาท และโครงการจ่ายคนละครึ่ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิ ด -19) เห็ น ชอบมาตรการรัก ษาระดั บ การบริ โภคภายในประเทศ และเพิ่ ม กำลั งซื้ อ ผู้ มี รายได้ น้ อ ย –
ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย
๑) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแก่
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๔ ล้านคน จำนวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม –
ธันวาคม ๒๕๖๓
๒) โครงการ “คนละครึ่ง” โดยรัฐร่วมจ่าย (Co-pay) ๕๐% จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน/วัน หรือ
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม
และสินค้ าทั่วไป (ไม่ รวมล็อตเตอรี่ เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ) ณ ร้านอาหาร/เครื่อ งดื่ ม
ร้านค้าทั่วไปที่ไม่ ใช่นิติบุคคล เช่น หาบเร่ แผงลอย และไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์ วางเป้าหมาย
ผู้รับสิทธิ ๑๐ ล้านคน โดยต้องมีสัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และร้านค้า ๑๐๐,๐๐๐ ร้าน โดยประชาชน
และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หรือร้านค้าสามารถแจ้งผ่าน
สาขาธนาคารกรุงไทย ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปลายเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ กยศ. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. ยืนยัน! มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม
กองทุ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา หรื อ กยศ. ยื น ยั น มี เงิ น เพี ย งพอให้ กู้ ยื ม เนื่ อ งจากวงเงิ น ที่ กยศ.
มีอยู่ในขณะนี้สามารถรองรับผู้กู้ยืมได้ถึง 650,000 ราย โดยได้ขยายวงเงินการให้กู้ยืมเป็น 37,000 ล้านบาท
จากเดิม 34,000 บาท สำหรับประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากมีผู้กู้บางรายยังไม่ได้รับเงิน
ค่าครองชีพเดือนที่ 2 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ กยศ. ที่ว่า หากสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารและยืนยันข้อมูล
ผู้กู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน และเมื่อสถานศึกษาจัดส่งเอกสาร
การกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วน กยศ. จึงจะดำเนินการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ 2 ได้ ซึ่งอาจส่ งผลให้ผู้กู้ยืม
บางรายได้รับเงินค่าครองชีพล่าช้า
นอกจากนี้ กยศ. ยังได้ปรับคุณสมบัติด้านรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากไม่
เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี รวมถึงให้สิทธิสำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด-19 เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน อีกด้วย
ทั้ งนี้ ผู้ สนใจสามารถยื่น แบบคำขอกู้ยื ม เงิน สำหรับปี ก ารศึก ษา 2563 ได้ ถึงวั น ที่ 30 กั น ยายน
2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th/ กยศ. Call Center โทร. 0 2610 4888
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดี! เปิดรับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบ 2
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหนึ่งในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลัง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเองลงไปถึง ระดับหมู่บ้าน
ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติต่าง ๆ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในตำบลต่อไปได้
สำหรับในระยะแรกที่เปิดรับสมัคร มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น ๔๘,๖๙๙ ราย อย่างไรก็ตาม
ได้ รับ การสะท้ อ นปั ญ หาเรื่ องคุ ณ สมบั ติเกษตรกรในบางประเด็ น ทำให้ เกษตรกรไม่ สามารถสมัครเข้ าร่วม
โครงการได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ปรับแก้คุณสมบัติให้ ครอบคลุมมากขึ้น และขยายเวลารับสมัคร
"รอบที่ ๒" เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องเกษตรกร
สำหรั บ เกษตรกรที่ ส นใจสมั ค รเข้ า ร่ วมโครงการฯ รอบที่ ๒ สามารถตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือ
ยื่น ใบสมั ค รกั บเจ้ าหน้ าที่ เกษตรตำบล หรื อที่ สำนั ก งานเกษตรอำเภอ ตั้ งแต่ บัด นี้ – ๒๒ กั น ยายน ๒๕๖๓
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 1170
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดีคนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป สามารถ
เข้ า รั บ บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ชนิ ด ๓ สายพั น ธุ์ หรื อ ๔ สายพั น ธุ์ ณ สถานพยาบาลที่ ส ำนั ก งาน
ประกันสังคมกำหนดปีละ ๑ ครั้ง โดยจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่เป็นสมาชิกประกันสังคม
สำหรับการขอเข้ารับวัคซีนฟรี จะกำหนดให้รับในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชนิด ๓ สายพันธุ์ ในอัตรา ๒๕๐ บาท ต่อคนต่อปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธุ์ ในอัตรา ๔๕๐ บาท
ต่อคนต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้บริการ
ฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 37 / 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสปสช โทร. 1330
1) หัวข้อเรื่อง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง
สำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) ขอแนะนำอี ก หนึ่ ง นวั ต กรรมที่ ช่ว ยเพิ่ ม ความ
สะดวกสบายให้ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต รทอง ที่ ต้ อ งการเปลี่ ย น
สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา โดยผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้
ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ได้แล้ว เพียงแค่แอดไลน์ สปสช. พิ มพ์ค้นหา Line ID
@nhso หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้ทันที ใช้งานง่าย ๆ เพียงเลือกฟังก์ชั่น "เปลี่ยนหน่วยบริการ" โดย
ทำตามขั้นตอนของระบบ และรอการอนุมัติ
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทั้งนี้ หากยังไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ
สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้น
เศรษฐกิจ
4. ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์
6.
7.

แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

สหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด
ผลสำรวจพบคนไทยการ์ ด ตก สวมหน้ า กากลดลงกว่ า ๙๐% โดยขอประชาชนร่ ว มมื อ กั น
สวมหน้ากากในสัดส่วนที่มากกว่า ๙๐% จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ศบค. จึงขอเน้นย้ำ
ประชาชนให้ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะอยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสก์ป้องกัน หมั่นล้างมือ
ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากหลายประเทศที่มีความสามารถในการป้องกันการแพร่
ระบาด ซึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน แต่ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่ างอยู่เสมอ
ถึงแม้ว่าประเทศจะผ่อนคลาย แต่ประชาชนต้องเข้มงวด เพื่อให้สามารถปลดล็อคกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
และทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ศบค. อนุญาตบุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าไทย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค. มติ
อนุมัติมาตรการผ่อนคลายอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในประเทศได้ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) นักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่
6 - 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งนักกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาจะดำเนินการ State Quarantine ตามที่กำหนด
2) นักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใน Repatriation Flight หรือเที่ยวบินที่
รับคนไทยกลับประเทศ รวมทั้งที่รับนักกีฬาเข้ามาในประเทศ และให้ดำเนินการกักตัวใน State Quarantine
3) ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant) ประเภทต่างๆ เน้นเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่มี
ใบอนุญ าตทำงานในประเภทต่างๆ พร้อมแสดงสำเนาบัญ ชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า
500,000 บาท
4) ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay มีการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa
โดยต้องถูกกักตัวในจังหวัดที่กำหนด เป็นเวลา 14 วัน แต่สามารถเดินทางออกนอกที่พักได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร
ซึ่ ง จะอยู่ ในประเทศไทยได้ ระยะยาว คื อ 90 วั น และต่ อ วี ซ่ า เพิ่ ม ได้ 2 ครั้ ง รวม 270 วั น หากต้ อ งการ
ข้ามจังหวัดต้องถูกจำกัดพื้นที่อีกครั้งนาน 7 วัน
5) ผู้ถือบัตร APEC Card เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย
เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
6) ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่มีความต้องการที่จะพำนัก 60 วัน
สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน พร้อมแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการ “คนละครึ่ง” โดยประชาชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง สำหรับซื้อ
สินค้าอุปโภค บริโภค และอีกครึ่งหนึ่งรัฐจะช่วยจ่ายให้ วงเงินสมทบไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่าย
เท่ากั บ หรือมากกว่า 3,000 บาท เพื่อ เพิ่ มกำลั งซื้ อให้ แก่ กลุ่ม ต่างๆ และบุคคลทั่ วไป รวม 10 ล้านราย
ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นผู้ประกอบการรายย่อย คือ พ่อค้า แม่ค้าขายปลีก
ที่ ไม่ ใช่ร้ านสะดวกซื้อ ผ่ านระบบ อี - วอลเล็ ท และ คิ วอาร์ โค้ ด โดยพ่ อ ค้ า แม่ ค้า และร้านค้ ารายย่ อ ย
ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผ่าน www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
สำหรับร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้และเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
ทั้ ง นี้ บุ ค คลทั่ ว ไปสามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มมาตรการผ่ า น www.คนละครึ่ ง .com ในวั น ที่
16 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563
มาตรการ “คนละครึ่ง” จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ และลดค่าครองชีพ เมื่อมี
ผู้จับจ่ ายใช้สอยเพิ่ ม ขึ้น พ่อ ค้า แม่ ค้า และร้านค้ารายย่ อย จะช่วยเพิ่ ม เงิน หมุ นเวีย นเพื่ อต่ อยอดในระบบ
ซื้อขายต่อไป
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ 500 บาท รวม 3 เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า
14 ล้านคน เพิ่มวงเงินให้คนละ 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563
หรือเท่ากับเพิ่มให้รวมคนละ 1,500 บาท แบ่งเป็นดังนี้
- ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 300 บาท
จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 800 บาท
- ผู้ถื อบั ตรฯ ที่ มีรายได้ 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนั บสนุนจากรัฐ 200
บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 700 บาท
ทั้งนี้ เงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และหากไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบเงินไปใช้
ในเดือนถัดไปได้
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2579 0121 - 27
1) หัวข้อเรื่อง แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 200,000 สิทธิ์
เริ่มแล้ว! กับโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้
เกษตรกรและประชาชนทั่ วไปที่ สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบีย นรับเมล็ดพั นธุ์ได้ ฟรี!
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ์
สำหรับ เมล็ดพั นธุ์พืชผัก สวนครัว ๑ ชุด ประกอบด้วย ผักบุ้ ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้ งต้น แตงกวา
กะเพรา และพริกขี้หนู เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนได้ โดยสามารถ
ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ ได้ที่ https://app.doae-gov.org/landing ให้สิทธิ์ทะเบียนบ้านละ ๑ สิทธิ์เท่านั้น
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
กรมป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชาสัม พั น ธ์แนวทางการช่วยเหลือ ประชาชนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย
การดำรงชีพ การประกอบอาชีพ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
ผู้ประสบภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัย
พิบัติได้ทันที โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้
1) เอกสารยืนยันตัวตน อาทิ สำเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ที่ออกโดย สำนักงานเขตหรือ อปท.
ที่เกิดภัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้าน สำเนา
ใบมรณะบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต) และ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
2) หลักฐานยืนยันความเสียหาย อาทิ เอกสารประกอบการรับความช่วยเหลือ (ค่าวัสดุซ่อมแซม
หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ (ระบุความเสียหายโดยประมาณ)
และ ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 39 / 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ช่องทางการติดต่อ PEA Call Center โทร. 1129
1) หัวข้อเรื่อง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง และลมพัดกรรโชกแรง
โดยขอให้ ประชาชนหมั่น ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าเมื่อตัวเปีย ก
พื้ น แฉะ ควรเช็ด ตั วให้ แห้ งก่ อ น และยื น บนพื้ น ที่ แ ห้ ง รวมทั้ งหลีก เลี่ ย งการใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้ าชั่ วคราว
ในขณะที่มีพายุ - ฝนตกหนัก เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่
หากท่านพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม
สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้เป็นอันขาด กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีค วามชำนาญเข้ าไปแก้ ไขให้ ความช่ วยเหลือ โดยสามารถแจ้ งได้ ที่ห มายเลข 1129 PEA Call Center
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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