
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นที่เส่ียง แนะอย่าปิดบังข้อมูล สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ศบค.มท. ส่ังการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรอง 
การเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด 

กระทรวงมหาดไทย - 

3. ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ข่าวดี! กลุ่มเส่ียงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับ 
การตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 

กระทรวงสาธารณสุข - 

5. ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เล้ียงเดี่ยว สู้ภัยโควิด-19 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์

- 

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 2 / 2564  



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. ๑๔๒๒ 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นท่ีเส่ียง แนะอย่าปิดบังข้อมูล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นที่เส่ียง แนะอย่าปิดบังข้อมูล 

ในช่วงนี้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่   
จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง ผู้ที่มาจากพื้นที่เส่ียงต้องกักตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน 
หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ และให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่แพทย์เพื่อประโยชน์ในการรักษาและ 
การควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโควิด-19 

สำหรับมาตรการด้านความมั่นคง รัฐบาลได้ควบคุมไม่ให้มีบ่อนการพนัน ส่วนจังหวัดที่เป็น "พื้นที่
ควบคุมสูงสุด" ต้องปิดสถานที่ที่เส่ียงต่อการแพร่กระจายของโรค สถานประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
และอื่น ๆ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 
ของวันถัดไป 

นอกจากนั้น แต่ละพื้นที่ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด หากมีแนวโน้มการแพร่
ระบาดมากขึ้น ได้จัดให้เตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้อง 
เพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลหรือติดต่อสอบถามข้อมูลวิธีการป้องกันตนเอง ได้ที่สายด่วน  
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

********** 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 2 / 2564 วันที่  11  มกราคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค.มท. ส่ังการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติท่ีกำหนด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค.มท. ส่ังการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด 
นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับการบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันโรค การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง และการปราบปรามและ
ลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) จึงได้ส่ังการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้ 

๑) จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด 
บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจ และในการจัดตั้งจุดตรวจ/ 
ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ตามความจำเป็นและเหมาะสม  

๒) ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น 
ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 

สำหรับแนวปฏิบัติผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร สามารถปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑) ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

๒) ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน 
และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอก เทศเพื่อกักกัน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำส่ังต่าง ๆ ของทาง
ราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี  

๓) บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ซึ่งออก
โดยหวัหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน 
หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติ
ไว้เป็นหลักฐาน 

********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 2 / 2564 วันที่  11  มกราคม  2564 



 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555 

1) หัวข้อเร่ือง ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบ้ียเงินกู้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบ้ียเงินกู้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  ทั้งการ
ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบ้ีย รวมถึงสนับสนุนสินเช่ือฉุกเฉิน เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระด้านหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการ ๒ โครงการ ได้แก่ 

๑) โครงการชำระดีมีคืน สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติและไม่มีดอกเบ้ียค้างชำระเกิน  
๑๕ เดือน ซึ่งต้องมีหนี้คงเหลือ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบ้ีย 
ตามนโยบายรัฐบาลเมื่อชำระจะได้รับคืนดอกเบ้ียโดยการโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไป  
หลังจากวันที่ชำระหนี้กรณีเป็นเกษตรกร และบุคคล จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของดอกเบ้ียที่ชำระจริง 
แต่ไม่เกินรายละ ๕,๐๐๐ บาท และกรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองจะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของดอกเบ้ียที่ชำระจริง แต่ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาโครงการตั้งแตบั่ดนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินงบประมาณ 

๒) โครงการลดภาระหนี้ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ค้างชำระหรือสถานะหนี้ปกติที่มี
ดอกเบ้ียค้างชำระเกินกว่า ๑๕ เดือนซึ่งต้องมีหนี้คงเหลือ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นสัญญาเงินกู้ 
ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบ้ียตามนโยบายรัฐบาลโดย ธ.ก.ส. จะนำดอกเบ้ียที่คืนให้มาลดภาระหนี้  
ด้วยการตัดชำระต้นเงิน และหลังจากตัดชำระหนี้แล้วมีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร  
ในวันถัดไป ซึ่งในกรณีลูกค้าเกษตรกรและบุคคลจะได้รับคืนดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของดอกเบ้ีย 
ที่ชำระจริง และกรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
จะได้รับคืนดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของดอกเบ้ียที่ชำระจริงไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน ระยะเวลา
โครงการตั้งแตบั่ดนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ ลูกค้าสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและองค์กร จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมมาตรการ หากท่านมี 
ข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ หรือ www.baac.or.th 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2193 7000 หรือสายด่วน 1426 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวด!ี กลุ่มเส่ียงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับการตรวจรักษาฟรี ท้ังโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดี! กลุ่มเส่ียงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับการตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 
การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้สร้างความวิตกกังวล

ให้กับประชาชนหรือผู้ที่มีประวัติการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่เส่ียงเป็นอย่างมาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จึงขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกับ
ภาครัฐหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และสร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชนในการเข้าถึง  
การรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องกังวลต่อภาระค่าใช้จ่าย  

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน  
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  โดยให้ประชาชน
เข้ารับสิทธิการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิรักษาของตนเอง แต่หากมีความจำเป็นหรือมีภาวะฉุกเฉิน
สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน หรือหากเป็นกลุ่มเส่ียงที่มีอาการเข้าข่ายป่วย
โรคโควิด-19 และต้องการตรวจวินิจฉัยว่าตนมีอาการของโรคโควิด-19 หรือไม่ ก็สามารถเดินทางไปตรวจที่
โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือตามโรงพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดโรคโควิด-19 
จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการ แต่หากไม่มีอาการเข้าข่ายป่วยตามหลักเกณฑ์ แล้วต้องการเข้ารับการ
ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง  

ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลใดปฏิเสธการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก
ผู้ป่วยหรือญาติ จะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากประชาชนมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  สายด่วน ๑๔๒๖  
ในวันและเวลาราชการ 
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กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๕๐๕๖ 

1) หัวข้อเร่ือง ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เล้ียงเด่ียว สู้ภัยโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เล้ียงเดี่ยว สู้ภัยโควิด-19 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน โครงการช่วยแม่เล้ียงเดี่ยว  จำนวน ๑ ,๐๐๐ ราย ด้วยการ 
ฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  

โดยในหลักสูตรจะมีการฝึกอาชีพหลายอย่าง เช่น เสริมสวย ทำผม ทำเล็บ ตัดเย็บเส้ือผ้า อาหาร 
ขนม เคร่ืองดื่ม ศิลปะงานใบตอง จัดดอกไม้ ฯลฯ รวมทั้งยังเป็นพี่เล้ียงทางธุรกิจให้แม่เล้ียงเดี่ยวจนกว่าจะ
สามารถพึ่งพาตนเองได้  ไม่ ว่าจะฝึกทักษะการทำธุรกิจ วิธีการขายออนไลน์  หรือแม้แต่การประสาน 
แหล่งเงินทุน โดยมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน ๘ แห่ง คือ 
นนทบุรี เชียงราย ลำพูน ลำปาง ศรีสะเกษ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา ซึ่งมีที่พัก อาหาร เคร่ืองแบบ วัสดุ
อุปกรณ์ และสามารถนำบุตรไปเล้ียงในศูนย์ระหว่างฝึกอาชีพได้อีกด้วย หรือในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะฝึกอาชีพ 
ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้ที่สนใจสามารถรวมกลุ่มผู้หญิงตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไปเพื่อขอให้
เจ้าหน้าที่ไปฝึกอาชีพให้ในชุมชนได้ 

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร ๐ ๒๖๔๒ ๕๐๕๖ 
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