ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงมหาดไทย
1. ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และ
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้น
การแพร่ระบาดโควิด-19
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
2. ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่
กระทรวงการคลัง
3. อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว
ปี 63/64
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที กระทรวงสาธารณสุข
เริ่ม 1 ม.ค. 64
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 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน สแกนทุกพื้นที่
สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19
ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย
(ศบค.มท.) ได้สั่งการไปยังผู้ ว่าราชการจั งหวัดทุ กจั งหวั ด ควบคุ มการป้ องกั นการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน ดังนี้
๑) ในพื้ นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานการปฏิบัติและวางมาตรการร่วมกับหน่วยงานความ
มั่ นคงในพื้ นที่ ให้ เข้ มงวด ควบคุ มการลั กลอบเข้ าประเทศ เพื่ อเฝ้ าระวั งและสกั ดกั้ นป้ องกั นมิ ให้ มี การลั กลอบ
เดิ นทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ ชายแดน หากพบการลักลอบเข้าประเทศ
ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น
๒) ในพื้นที่ตอนใน ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค
และการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกำหนดให้มี
ผู้บั ญชาการเหตุ การณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่ องทางผ่ านแดนทุ กแห่ งที่ มี การอนุ ญาตให้ ใช้ ในการ
ผ่านเข้า-ออก ของบุคคล สินค้า และยานพาหนะที่ชัดเจน ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมั ครในพื้ นที่
รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบบุคคล
ที่ เดิ นทางจากพื้ นที่ เสี่ ยงให้ ดำเนิ นการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข หากพบการละเมิ ดให้ พิ จารณา
ดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วม
กิจกรรม ในพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก
อนามั ยหรื อหน้ ากากผ้ า ทำความสะอาดพื้ นผิ วและอุ ปกรณ์ ที่ มี การสั มผั สบ่ อย ๆ เว้ นระยะห่ างหรื อหลี กเลี่ ยง
การสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้า-ออก
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
1) หัวข้อเรื่อง ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่
ชาวสวนยางยิ้มออก รัฐบาลไฟเขียวจ่ายค่าส่วนต่างราคายางตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่ ๒ ให้ทั้งกลุ่มบัตรสีเขียวและสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน
๑.๘ ล้านรายทั่ วประเทศ โดยธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ได้ โอนเงินครั้งที่ ๑ ในวัน ที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะโอนครั้งต่อๆ ไปในเดือนถัดไปจนครบ ๖ งวด ๖ เดือน
การชดเชยส่วนต่างราคายางครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตก
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเวลา ๖ เดือน คือ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี
ข้ อ กำหนดว่ า จะต้ อ งเป็ น เกษตรกรชาวสวนยางที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและแจ้ ง ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ป ลู ก ยางกั บ การยาง
แห่งประเทศไทย ซึ่งราคายางที่ใช้ประกันรายได้เกษตรกร ได้แก่
๑. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ๖๐ บาท/กิโลกรัม
๒. น้ำยางสด (DRC ๑๐๐%) ๕๗ บาท/กิโลกรัม
๓. ยางก้อนถ้วย (DRC ๕๐%) ๒๓ บาท/กิโลกรัม
โดยมีเงื่อ นไข คื อ ยางแห้ง ๒๐ กิ โลกรัม/ไร่/เดื อน ยางก้อ นถ้ วย ๔๐ กิ โลกรัม/ไร่/เดื อน รายละ
ไม่เกิน ๒๕ ไร่ แบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน ๖๐% คนกรีดยาง ๔๐% โดยคิดส่วนต่างราคาเฉลี่ยย้อนหลัง
๓๐ วั น ทั้ ง นี้ หากมี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ธ.ก.ส. ทุ กสาขาทั่ ว ประเทศ หรื อ
Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ บริการ ๒๔ ชั่วโมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
1) หัวข้อเรื่อง อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อนุมัติเพิ่ม! 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64
ได้ชัวร์ ไม่ มีต กหล่น ! สำหรับโครงการจ่ายเงิน ชดเชยโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว
ปี 63/64 โดยคณะรัฐ มนตรี ได้อ นุมั ติวงเงินเพิ่ ม อีก 28,711.29 ล้ านบาท เพื่อ ช่วยเหลือพี่ น้ องชาวนา
อย่ า งทั่ วถึ ง ครอบคลุ ม ถึ ง เกษตรกรที่ ระบุ วัน คาดว่ าจะเก็ บเกี่ ย วหลั ง วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2563 กั บ
กรมส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น
1) ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง
2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตราร้อยละ 2.25
3) ค่าบริหารจัดการ
ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรได้ ดำเนิ น การจ่ายเงิน ชดเชยเกษตรกร
ในงวดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว และงวดที่ 2 บางส่ วน รวม 1,429,135 ครัวเรือ น ซึ่ งเป็น เกษตรกรที่ ระบุ วัน
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และจะทยอยจ่ายตามรอบการเก็บเกี่ยวต่อไป
นอกจากนี้ ยั งมีม าตรการคู่ ขนานช่วยเหลือ พี่ น้อ งชาวนา เพื่ อรัก ษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือ ก
อีก 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 29 กุมภาพันธ์ 2564
2) โครงการสินเชื่อเพื่ อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบัน เกษตรกร ระยะเวลาดำเนิ น
โครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
3) โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ให้ ผู้ ป ระกอบการค้ า ข้ า วในการเก็ บ สต๊ อ ก ระยะเวลาดำเนิ น การ
1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ทุกสาขา หรือ โทร. 0 2555 0555
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลก็ได้มีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงขอย้ำเตือนประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19
โดยขอแนะนำวิธีการดูแลตนเอง ดังนี้
๑) สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้า-ออกพื้นที่สาธารณะ
๒) เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ - ๒ เมตร
๓) หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
๔) ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก
๕) หลีดเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็น
๖) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
๗) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด
๘) หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
๙) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
๑๐) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรือผ่านความร้อน
ทั้งนี้ ยังขอย้ำเตือนให้ประชาชนเช็คอิน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ที่ไปยังพื้นที่ สาธารณะ เพื่อให้สะดวก
ในการติดตามและแจ้งข้อมูลกรณีมีความเสี่ยงต่อการพบเชื้อโควิด-19
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 48 / 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1330
1) หัวข้อเรื่อง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64
สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นจะย้ายหน่วยบริการ “บัตรทอง” ฟังทางนี้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการลงทะเบียนบัตรทองจากเดิม
ที่จะเกิดสิทธิทุกวันที่ 15 และ 28 ของเดือน นั้น แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชน
สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 15 วัน ซึ่งประชาชนสามารถเปลี่ยนหน่วย
บริการได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการย้ายได้ที่ “หน่วยบริการ”
หรือทำได้ที่ LINE official : @nhso หรือจุดรับลงทะเบียน ดังนี้
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง สามารถลงทะเบียนได้ที่
- สปสช. เขต 13 กทม. (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)
- เดอะมอลล์บางแค ชั้น 3
- สำนั กงานเขต 19 แห่ ง ประกอบด้วย (คลองเตย คลองสามวา ธนบุ รี บางกะปิ บางขุ น เที ย น
บางแค บางพลัด ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว สายไหม หนองแขม
หนองจาก หลักสี่ และ ห้วยขวาง)
สำหรับในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาล
ของรัฐใกล้บ้าน
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. หมายเลข 1330 ได้ตลอด
24 ชั่วโมง
*********

