
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ? สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน 

กระทรวงการคลัง - 

3. ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด 
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

กระทรวงคมนาคม - 

5. ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” 
จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

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 24 / 2563  



 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง การผ่อนคลายระยะท่ี ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องปฏิบัติอย่างไร ? 

การผ่อนคลายระยะที่ ๔  ตามข้อกำหนดฯ ฉบับ ๑๐ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รัฐบาลได้ผ่อนคลาย 
กิจกรรม กิจการ สถานที่ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน โดยพิจารณาจากความเส่ียง ความจำเป็น ความพร้อมและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต การปรับตัวของประชาชน และความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

- การใช้สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา 
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน  
ต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียน การสอน สถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับ
โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ผ่อนผันให้จัดประชุม อบรม สัมนา นิทรรศการ แสดงสินค้า 
จัดเล้ียง งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจำหน่ายสุร าหรือ
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมาย โดยให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ยกเว้นผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่เปิดให้บริการ สำหรับสถานรับเล้ียงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 
ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย  หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัด
สวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ ดำเนินการให้บริการได้แบบรายวัน  

- กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ผ่อนผันให้มีการอบตัว อบสมุนไพร 
อบไอน้ำแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือนวดแผนไทย 
ยกเว้น อาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ และผ่อนผันให้เปิดสวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้น 
การใช้เคร่ืองเล่นในลักษณะที่เป็นการติดต้ังช่ัวคราวเช่น บ้านบอล บ้านลม สำหรับการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
สามารถดำเนินการได้ รวมถึงสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายหรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา 
ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นสามารถให้จัดให้มีการแข่งขันและ
ถ่ายทอดสดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน 

- การเดินทาง ผ่อนผันให้มีการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด 

สำหรับมาตรการในระดับจังหวัด ให้ดำเนินการตามมาตการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามที่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือทางราชการกำหนด โดยยังมีอำนาจในการส่ังให้เปิด-ปิด
สถานที่ที่มีความเส่ียง และหากพบการกระทำที่มีความเส่ียงเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามได้ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2563 วันที่  22  มิถุนายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๒๓๔๕ หรือ ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง รัฐบาลเยียวยา ๑,000 บาท 3 เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ียังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธ์ิ ไม่ต้องลงทะเบียน 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเงินช่วยเหลือเยียวยา คนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ เดือน รวมเป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ (สิทธ์ิใน
เดือนพฤษภาคม รัฐบาลจะทำการจ่ายย้อนหลัง) โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด  

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธ์ิได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว มีจำนวนทั้งส้ิน ๑,๑๖๔,๒๒๒ คน 
โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา ๓ ,๐๐๐ บาท จะต้องไม่เคยได้รับสิทธ์ิช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ  
(โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท จะไม่ได้รับสิทธ์ิในโครงการนี้) ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๒๓๔๕ หรือ ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2563 วันที่  22  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

กระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเร่ือง ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง ผ่อนคลายแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.)  
ได้พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในระยะที่ ๔ ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินการมาแล้ว
เป็นลำดับ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ
การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
รองรับนักท่องเที่ยว และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 
จึงขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมปฏิบัติตาม 6 แนวทางหลักการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจควบคู่ชีวิต  
วิถีใหม่ ดังนี้ 

• สวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเมื่อออกนอกบ้าน 
• ล้างมือบ่อยๆ 
• หลีกเล่ียงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด 
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) 
• ทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ อย่างสม่ำเสมอ 
• ใช้แอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ” ทุกคร้ังที่ใช้บริการร้านค้า/สถานประกอบการ หรือไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งนี้ ประชาชนคนไทยต้องร่วมมือกัน ดำเนินเศรษฐกิจ ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

อย่าการ์ดตก ไม่กลับไปจุดเดิม 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 24 / 2563 วันที่  22  มิถุนายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2271 8888 หรือ Call Center ๑๕๘๔ 

1) หัวข้อเร่ือง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่ 
หรือ New normal โดยวางแผนการเดินทางเผ่ือเวลาในการเดินทาง ซื้อหรือจองตั๋วโดยสารผ่านช่องทาง 
การจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า หลีกเล่ียงการซื้อตั๋วโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อลดความแออัด 
ลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ระบุจุดเดินทางที่ออก
และจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ  

นอกจากนี้ ขอให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือ  
ด้วยแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค ห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอด
ตามที่กำหนดไว้และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
กำหนดอย่างเคร่งครัด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๒๗๑ ๘๘๘๘  Call Center ๑๕๘๔ หรือโทรศัพท์หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนัก
นายกรัฐมนตรี 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2610 5330 - 31 

1) หัวข้อเร่ือง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะท่ี ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ ์

เร่ือง ใครกำลังหางานฟังทางนี้! “อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒” จ้าง ๓๒,๗๑๘ อัตราทั่วประเทศ 

สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิด-19 จนทำให้ถูกเลิกจ้างงาน โอกาสมาถึง
ท่านแล้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ในสังกัด ๗๐ แห่งทั่วประเทศ จัดโครงการ “อว. สร้างงานระยะที่ ๒” เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (กรกฎาคม ถึง 
กันยายน) จำนวน ๓๒,๗๑๘ อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

โดยในขณะนี้หน่วยจ้างงานทั้ง ๗๐ แห่ง อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๐ - ๓๑ และเว็บไซต์ของ 
หน่วยจ้างแต่ละแห่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทยอยลงประกาศ 

********* 
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