
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย 
กระตุ้นการท่องเที่ยว 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ ๖ กลุ่ม 
ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชน
บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

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

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย กระตุ้นการท่องเท่ียว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ 4 วัน 2 เดือนสุดท้าย กระตุ้นการท่องเที่ยว 

เตรียมตัวเก็บกระเป๋าให้พร้อม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
สำหรับเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2563 โดยวันหยุดดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

1) ช่วงเดือน พฤศจิกายน  กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ทําให้มีวันหยุดต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์และอาทิตย์ต้ังแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 
2563 รวมทั้งส้ิน 4 วัน  

และ 2) ช่วงเดือน ธันวาคม ให้เล่ือนวันหยุดชดเชยจากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ไปหยุด
ชดเชยในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ทําให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 
2563 รวมเป็น 4 วัน  

โดยมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563 วันที่  30  กันยายน  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก 1 ปี 

ครม. เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐกว่า ๑๔ ล้านคน เป็นเวลา ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รายละเอียดของ
มาตรการนี้ยังคงเป็นไปตามเดิม คือ 

1) ค่าไฟฟ้า 
• กรณี ใช้ไฟฟ้าไม่ เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้ รับสิทธิค่าไฟฟ้ าฟรี  

ตามมาตรการของการไฟฟ้าฯ  
• กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในวงเงินค่าไฟฟ้า 

230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด 
2) ค่าน้ำประปา 

• ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในวงเงินค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน  
• กรณีใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่าย  

ค่าน้ำประปาทั้งหมด 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563 วันที่  30  กันยายน  2563 

 
 



- 2 -



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าท่ี ๖ กลุ่ม ท่ีปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ ๖ กลุ่ม ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินพิเศษรายเดือนเป็นเวลา ๗ เดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ได้แก่   
๑) กำนัน ๒) ผู้ใหญ่บ้าน ๓) แพทย์ประจำตำบล ๔) สารวัตรกำนัน ๕) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ  
๖) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน โดยจะได้รับเงินตอบแทน
กรณีพิเศษในรูปแบบเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นเวลา ๗ เดือน 

โดยอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน วงเงิน
จำนวน ๖๗๗.๗๙ ล้านบาท ให้กับ ๖ กลุ่ม ที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น ๒๗๓,๓๒๑ คน 
แบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้ 

๑. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕๐๐ บาท/เดือน 
๒. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา

ความสงบ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๓๐๐ บาท/เดือน 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563 วันที่  30  กันยายน  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “คนละคร่ึง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ “โครงการคนละคร่ึง” จ่ายเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับประชาชนทั่วไป โดยช่วย
ประชาชนออกค่าใช้จ่ายคร่ึงหนึ่งและรัฐจ่ายให้อีกคร่ึงหนึ่งของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ ๑๐๐ บาท/วัน/คน 
และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ดังนี้ 

การลงทะเบียน 
• สำหรับร้านค้า เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละคร่ึง.com ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

โดยต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ประเภทของกิน-ของใช้ เช่น ร้านอาหารในตลาด ร้านโชห่วย 
หรือ ร้านธงฟ้า และต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ 
รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ 

• สำหรับประชาชนทั่วไป เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธ์ิผ่าน www.คนละคร่ึง.com ในวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนเต็มตามจำนวนที่กำหนด (๑๐ ล้านคน) โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี
ขึ้นไป และต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน ๒ วันทำการ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาและ
ต้องโหลดแอปพลิเคช่ัน "เป๋าตัง" เพื่อเป็นช่องทางในการโอนวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการ โดยไม่ใช่การโอนเงินสดเพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

เร่ิมใช้สิทธ์ิได้ตั้งแต่วันที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือหลังจากได้รับสิทธ์ิ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากผ่านการลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธ์ิภายใน ๑๔ วัน จะถูกตัดสิทธ์ิเพื่อให้สิทธ์ิกับท่านอื่นต่อไป 

********* 

 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563 วันที่  30  กันยายน  2563 

 
 



 
 

กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
กรม  กรมอนามัย / กรมควมคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

1) หัวข้องเร่ือง  “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง  “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 

เนื่องด้วยประเทศไทยเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ อาจมีน้ำขังในภาชนะที่ถูกทิ้งไว้บริเวณบ้าน โรงเรียน 
ศาสนสถาน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญ
ชวนให้ผู้ปกครองเข้มงวดเร่ืองการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อให้ลูกหลานปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
ในช่วงฤดูฝน เพราะเด็กมีโอกาสได้รับเช้ือโรคไข้เลือดออกจากยุงลายที่บ้านและโรงเรียน 

โดยสำรวจจุดเส่ียงที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายที่พบบ่อย เช่น ภาชนะที่ ถูกทิ้งรอบๆ บ้าน  
จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ที่อาจพบไข่ยุงลายติดอยู่และอยู่ได้นานถึง 1 ปี เมื่อมีน้ำขัง ไข่ยุงจะเติบโต
เป็นลูกน้ำยุงลายได้ ภายใน 1-2 วัน ส่วนในบ้านพบได้ตามภาชนะรองน้ำทิ้งด้านหลังตู้เย็น แก้วน้ำห้ิงพระ แจกัน
ที่ศาลพระภูมิ ขอให้ล้างทำความสะอาดและเปล่ียนน้ำทุกสัปดาห์  ซึ่งหากทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ำยุงลาย จะช่วยลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกลงได้ 

วิธีการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย โดยมาตรการ 
“3 เก็บ 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและ
เปล่ียนน้ำในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์  2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละคร้ัง 
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำ ต้องปิดฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งการ
กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย จะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสซิก้า และ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  

ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการไข้สูง 2-5 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว  
เบ่ืออาหาร อาเจียน อาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูก มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน ควรรีบพบแพทย์
โดยด่วน ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563 วันที่  30  กันยายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้ 

สำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการรับเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบ  
“พร้อมเพย์” ได้แล้ว  

โดยผู้ประกันตนที่สนใจขอรับสิทธิฯ สามารถยื่นเร่ืองลงทะเบียนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและ
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา  
ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารในการขอรับประโยชน์ทดแทน 

สำหรับผู้ประกันตนรายเดิมที่เคยยื่นเร่ืองไว้แล้ว ไม่ต้องกังวลเพราะยังสามารถรับเงินผ่านบัญชี
ธนาคารได้ตามปกติ แต่หากต้องการเปล่ียนวิธีการรับเงินเป็นแบบพร้อมเพย์ สามารถแจ้งเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมได้ 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 38 / 2563 วันที่  30  กันยายน  2563 
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