
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ 
สูงสุด 30,000 บาท 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ 
16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ ๒ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพ่ือนักท่องเที่ยว 
ปลอดโควิด-19 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
5. รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการ 

เพ่ิมเป็น 1,000 บาท 
สำนักนายกรัฐมนตรี 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 41 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 30,000 บาท 

รัฐบาลได้ออก มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนสามารถนำ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้สูงสุด 30,000 บาท/คน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 
23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563  

ยกเว้น การซื้อสินค้าประเภท สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการที่อยู่ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าบริการจัดนำเที่ยว และค่าที่พัก, โรงแรม 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ต้ังแต่วันท่ี 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละคร่ึง” ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป 

เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ “คนละคร่ึง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่
เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www.คนละคร่ึง.com  
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน 
หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม เมื่อลงทะเบียนและได้ SMS ยืนยันแล้ว ให้โหลดแอปพลิเคช่ัน “เป๋าตัง” เพื่อยืนยัน
ตัวตนในการใช้สิทธิโครงการ ซึ่งจะเร่ิมใช้จ่ายได้ต้ังแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 

เงื่อนไขการใช้สิทธิผ่านโครงการ รัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50% ประชาชน
สามารถใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ  ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคช่ัน 
“เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยหาก 
ไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิตลอดโครงการ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1144 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ฝ่ายส่ือสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส.เปิดใหผู้้ท่ียังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะท่ี 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้
มาตรการ และยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ 
เข้ามาตรการระยะที่ 2 โดยขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๔ มาตรการ 
ประกอบด้วย  

มาตรการที่ ๑ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 
๓ ล้านบาท  

มาตรการที่ ๓ พักชำระเงินต้น ๓ เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้
เท่ากับ ๓.๙๐% ต่อปี  

มาตรการที่  ๘ และมาตรการที่ ๘.๕ พักชำระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นเวลา ๓ เดือน เปิดให้
ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. 

ทั้งนี้  เพื่อให้ลูกค้าประชาชนที่ เข้าร่วมมาตรการสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อ 
การดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป และเมื่อกลับเข้าสู่ภาวะ
เป็นปกติแล้ว ลูกค้าก็สามารถชำระเงินงวดปกติตามจำนวนในสัญญาเงินกู้เดิม หลังจากครบกำหนด  
ตามระยะเวลาของมาตรการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง Thailand Plus แอปพลิเคช่ันเพื่อนักท่องเท่ียวปลอดโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง Thailand Plus แอปพลิเคช่ันเพื่อนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19 

แอปพลิเคช่ัน “ThailandPlus : มีมากกว่าที่ คุณคิด” เป็นแอปพลิเคช่ันที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท
พิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ระบุความ
เส่ียง ติดตาม แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

แอปพลิเคช่ัน “ThailandPlus” นี้ จะใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยื่นความจำนงขอเข้าประเทศ  
โดยสถานทูตไทยที่ประเทศต้นทางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน เมื่อเดินทางมาถึงด่านควบคุมโรค 
ก็จะตรวจสอบการติดตั้ง และแจ้งให้ใช้งานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ รวมระยะเวลาที่กักตัว ๑๔ วัน 
ผ่านเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth แอปพลิเคช่ันนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย แต่ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล เมื่อนักท่องเที่ยวติดตั้งแล้วก็สามารถลงทะเบียนโดยกรอก Certificate Of Entry (COE)  
ตามเอกสาร และหมายเลข Passport ได้ทันทีไม่ยุ่งยาก 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด 

ในช่วงนี้พื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรภายหลังน้ำลดทันที พร้อมสนับสนุน 
กล้าเมล็ดพันธ์ุผัก รวมถึงคำแนะนำวิธีการดูแลรักษา ฟื้นฟูพืชที่ถูกต้องให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  

โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย โดยจะช่วยเหลือ  
ตามพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และจะได้รับในอัตรา ดังนี้  

- ข้าว 1,113 บาทต่อไร ่
- พืชไร่ 1148 บาทต่อไร่  
- พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร ่
กรณีเกษตรกรปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และได้เข้าร่วมประกันภัยกับ ธ.ก.ส. นั้น  

เมื่อได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกส่วน  
ดังนี้ ข้าวนาปีได้เบ้ียประกัน 97 บาทต่อไร่ พร้อมสินไหมทดแทน 1,260 บาทต่อไร่ ใส่ส่วนข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ได้เบ้ียประกัน 160 บาทต่อไร่ พร้อมสินไหมทดแทน 1,500 บาทต่อไร่ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1300 และ 1479 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข่าวดีผู้พิการกว่า 1.2 ล้านราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท 

ข่าวดีสำหรับผู้พิการกว่า 1.2 ล้านรายที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเบ้ียความพิการเพิ่มเป็น 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 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 41 / 2563 วันที่  20  ตุลาคม  2563 

 
 



- 2 - 
 


