
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสที่ 2 สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด  

ไม่มีหมดเขต 
กระทรวงพาณิชย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพ่ิม 200 บาท กระทรวงการคลัง - 

4. ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีที่คลินิกเฉพาะ กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5. กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 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 46 / 2563  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละครึ่ง" เฟสท่ี 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละคร่ึง" เฟสที่ 2 

เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ "คนละคร่ึง" เฟสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมต้นในช่วงต้นเดือน มกราคม 2564 
แน่นอน ในส่วนของรายละเอียดการใช้จ่าย เช่น การเพิ่มสิทธ์ิ หรือจะให้ใช้จ่ายมากกว่า 3 ,000 บาท 
หรือไม่นั้น ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ธันวาคม 
2563 

ขอย้ำเตือนสำหรับประชาชนผู้ที่ได้สิทธ์ิในเฟสที่ 1 ระบบจะให้สิทธ์ิในเฟสที่ 2 โดยอัตโนมัติ  
แต่มีเงื่อนไข คือ ผู้ที่ได้รับสิทธ์ิจะต้องใช้เงินจำนวน 3,000 บาท ที่ได้รับในเฟสที่ 1 ให้หมดภายในวันที่  
31 ธันวาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ การให้สิทธ์ิในเฟสที่ 2 ระบบจะมีปุ่มให้ท่านกดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ในเฟสที่ 2 ต่อไป 

********* 
 

  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการค้าภายใน 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2955 1640 และ 0 2579 3926 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด ไม่มีหมดเขต 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด ไม่มีหมดเขต 

เกษตรกรที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ว่ายังสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ หรือ
หมดเขตแล้วหรือยัง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ได้ช้ีแจงข้อสงสัยดังกล่าวให้แก่เกษตรกร  
โดยเกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดไม่มีหมดเขต และต้องแจ้งการปลูกทุกพืชในทุกรอบการผลิต 
สำหรับวิธีการแจ้งการปลูก สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

- เกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิม ที่ปลูกพืชแปลงใหม่ สามารถยื่นแบบได้ที่ผู้นำชุมชน  
- เกษตรกรรายเดิม ปลูกพืชแปลงเดิม สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน 

Farmbook เพื่อรับความช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับโครงการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาของพืชแต่ละชนิด 

และขอย้ำเตือนเกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลเว หากเกษตรกรไม่มี
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันเกิน 3 ปี จะส้ินสภาพการเป็นเกษตรกรทันที ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน หรือ  
โทร. 0 2955 1640 และ 0 2579 3926 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมบัญชีกลาง 
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 0 2270 6400 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดี ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปรับเงินเพิ่ม 200 บาท 

ข่าวดีสำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบ้ียความพิการเพิ่มเติม 
จำนวน 200 บาท โดยรัฐจะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นจำนวน 1,000 บาท/เดือน  

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบ้ียความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณวันที่ 22  
ของทุกเดือน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง  
โทร. 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ 

********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีท่ีคลินิกเฉพาะ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีเกษตรกร สามารถข้ึนทะเบียนได้ตลอด ไม่มีหมดเขต 

มาทำความรู้จักอีกหนึ่งบริการดี ๆ จากสำนักงานประกันสังคมกับโครงการ "คลินิคโรคจากการ
ทำงาน" ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลลูกจ้างที่ เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค 
รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้คำปรึกษาด้านชีวอนามัย 

กรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่า อาจเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงาน หรือเกิ ดหลังจากทำงาน 
เป็นเวลานาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเบ้ืองต้นได้ที่ “คลินิกโรคจากการทำงาน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งส้ิน  

สำหรับชนิดของโรคจากการทำงาน ประกอบด้วย โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีต่าง ๆ /โรคที่เกิดขึ้น  
จากสาเหตุทางกายภาพ /โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุชีวภาพ /โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน/ 
โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน /โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก /โรคมะเร็งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการทำงาน /โรคอื่น ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดข้ึนเนื่องมาจากการทำงาน 

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 117 แห่ง โดยท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือ “คลินิก
โรคจากการทำงาน” ได้ด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือ โทร. 1506 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 46 / 2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไยท 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2141 2621 

1) หัวข้อเร่ือง กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ได้แก่  

1) ศูนย์บริการสายด่วนเลือกต้ัง 1444 ในวันและเวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นและข่าวสารต่าง ๆ และยังสามารถติดต่อสอบถามผ่านแฟนเพจ 
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

2) จัดทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น  

3) จัดทำแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริต
เลือกตั้ง ซึ่งเราสามารถรายงานผ่านแอปลิเคช่ันนี้ได้ด้วยตนเองทั้งเป็นภาพ เสียง และวิดีโอ  โดยสามารถ
ดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น เช่นกัน 

โปรดอย่าลืม “วันที่ 20 ธันวาคม 2563” วันเลือกตั้ง สจ. และนายก อบจ. พร้อมกันทุกอำเภอ 
ทุกพื้นที่ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธ์ิ อย่างสุจริตโปร่งใส” 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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