
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพ่ิมเติมในพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ตรวจสอบเลย! คลังโอนเงิน “คนละครึ่งเฟส ๓ ”  
เข้าแอปฯ เป๋าตัง คนละ ๑,๕๐๐ บาท 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย พร้อมเปิดพื้นที่นำร่อง
กระตุ้นเศรษฐกิจ - ท่องเที่ยว 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านความมั่นคง 
4. ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. สปสช. แจงผู้ป่วยบัตรทองในพื้นที่น้ำท่วม รักษาที่  
รพ. สิทธิบัตรทองอื่น ฟรี! 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
6. ออมสิน เปิดกู้สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน  

พร้อมวงเงินกู้พิเศษ ดอกเบี้ย ๐% นาน ๙ เดือน 

กระทรวงการคลัง 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 39 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในพื้นท่ีสีแดงเข้ม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่สีแดงเข้ม 
มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด โดยได้เร่ิมตั้งแต่วันที่   
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีมาตรการที่สำคัญ ดังนี้ 

- ลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน เป็น 22.00 – 04.00 น. (อย่างน้อย 15 วัน) 
- การผ่อนผันให้เปิดกิจการ/กิจกรรม อาทิ โรงภาพยนตร์ การเล่นดนตรีในร้านอาหาร ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ห้องสมุด พิพิธภัณฑ ์ศูนย์การเรียนรู้ ร้านทำเล็บ สัก สปา และกีฬาในร่ม ให้เปิดดำเนินการได้ 
- การเปิดศูนย์การค้า เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น . เป็นต้นไป (ตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน)  

จนถึงเวลา 21.00 น. (ยกเว้น เคร่ืองเล่น ร้านเกม สวนสนุก ห้องประชุม/จัดเล้ียง) 
- การเปิดร้านอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ/ตลาด เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น . เป็นต้นไป (ตามมาตรการห้าม

ออกนอกเคหสถาน) จนถึงเวลา 21.00 น. 
- การเปิดร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น . เป็นต้นไป (ตามมาตรการ

ห้ามออกนอกเคหสถาน) จนถึงเวลา 21.00 น. (ยกเว้นบริการอบไอน้ำ) 
- สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น . เป็นต้นไป (ตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน) จนถึง

เวลา 21.00 น. (ในร่มห้ามมีผู้ชม/กลางแจ้งมีผู้ชมได้ไม่เกิน 25%) 
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ รวมทั้งจัดสถานที่ให้

เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting ก่อนเปิดทำการ 
********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ตรวจสอบเลย! คลังโอนเงิน “คนละคร่ึงเฟส 3 ” เข้าแอปฯ เป๋าตัง คนละ 1,500 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ตรวจสอบเลย! คลังโอนเงิน “คนละคร่ึงเฟส 3 ” เข้าแอปฯ เป๋าตัง คนละ 1,500 บาท 

กระทรวงการคลัง ได้โอนวงเงินโครงการ “คนละคร่ึงเฟส 3” รอบที่ 2 จำนวน 1,500 บาท  
เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้กับผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยนำไปรวมกับวงเงิน
สิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติ และสามารถใช้จ่ายกับร้านอาหารและเคร่ืองดื่มในโครงการฯ ได้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ 28 ล้านสิทธิ 
2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ 1 ล้านสิทธิ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2564 วันที่  6  ตุลาคม  2564 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย พร้อมเปิดพื้นท่ีนำร่องกระตุ้นเศรษฐกิจ - ท่องเท่ียว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย พร้อมเปิดพื้นที่นำร่องกระตุ้นเศรษฐกิจ - ท่องเที่ยว 

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับ 
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และแผนการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 

• หลักเกณฑ์ลดระยะเวลากักตัว ประกอบด้วย 
- ผู้มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด ครบตามเกณฑ์ ลดเวลากักตัวเหลือ ๗ วัน  
- กรณีไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ให้กักตัว ตั้งแต่ ๑๐-๑๔ วัน  
- สำหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศให้กักตัว ๗ วัน ส่วนทางน้ำและทางบก ให้กักตัว 

๑๐-๑๔ วัน  
• แผนการเปิดพื้นท่ีนำร่องการท่องเที่ยว 
- ต้ังแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปิดพื้นที่เพิ่มเติม ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จ.สุ

ราษฎร์ธานี เขาหลัก เกาะยาว จ.พังงา และ เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์ คลองม่วง ทับแขก จ.กระบ่ี  
- ต้ังแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เร่ิมเปิดพื้นที่เพิ่มเติม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  

จ.กระบ่ี จ.พังงา (ทั้งจังหวัด) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน หนองแก) จ.เพชรบุรี (ชะอำ) จ.ชลบุรี (พัทยา บางละมุง 
จอมเทียน บางเสร่) จ.ระนอง (เกาะพยาม) จ.เชียงใหม่ (อ. เมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) จ.เลย (เชียงคาน) 
และ จ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์) 

*********
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย โทร.1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวพร้อมรับมืออุทกภัย 
ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่าง

ปลอดภัย จึงเป็นเร่ืองสำคัญ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะนำวิธี
เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิด
อุทกภัย ดังนี้ 

• ก่อนเกิดอุทกภัย ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ และ
เตรียมส่ิงของและเคร่ืองใช้ที่จำเป็น วางไว้บริเวณที่สามารถหยิบได้ทันที  หมั่นสังเกตระดับน้ำและความ
ผิดปกติ เช่น ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น สีของน้ำจะขุ่นเหมือนสีดินภูเขา และป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านโดยกำจัดขยะ
ไม่ให้อุดตันท่อน้ำจัดวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ 

• เม่ือเกิดอุทกภัย 
กรณีสามารถอาศัยในบ้านเรือนได้ ให้ขนย้ายส่ิงของขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วม ตัดกระแสไฟฟ้า 

ปิดสวิตซ์ไฟ สับคัตเอาท์ ป้องกันกระแสไฟฟ้าร่ัว ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เนื้องจากอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 
เป็นอันตรายได้ รวมถึงไม่ใช้และสัมผัสเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกช้ืนเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ให้ระวังภัย
จากน้ำท่วม โดยเฉพาะการจมน้ำ อุบัติภัยจากไฟฟ้า สัตว์มีพิษ และไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูง  
เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิต และควรใช้วัสดุที่ลอยน้ำและพยุงตัวได้ เมื่อต้องเดินลุยน้ำ 

กรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่ ควรอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย พ้นจากเส้นทางน้ำไหลเช่ียว 
แนวดินถล่ม และบริเวณน้ำท่วมสูง หลีกเล่ียงการเดินข้ามลำน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมสูง ห้ามสัญจรผ่าน
บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง กระแสน้ำอาจพัดรถออกนอกเส้นทางจนเกิดอันตรายได้ 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนสาธารณภัย โทร. ๑๗๘๔ 
********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1330  

1) หัวข้อเร่ือง สปสช. แจงผู้ป่วยบัตรทองในพื้นท่ีน้ำท่วม รักษาท่ี รพ. สิทธิบัตรทองอื่น ฟรี! 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สปสช. แจงผู้ป่วยบัตรทองในพื้นทีน่้ำท่วม รักษาที่ รพ. สิทธิบัตรทองอื่น ฟรี! 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิทธิบัตรทองอื่น
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยเร้ือรัง 

โดยหน่วยบริการสามารถทำเร่ืองเบิกค่าใช้จ่ายมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ได้ตามเกณฑ์ฉุกเฉิน ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงได้มีการเตรียมพร้อมระบบส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้าน  
ให้ผู้ป่วยยังคงได้รับการรักษาต่อเนื่องเช่นเดียวกับสถานการณ์ปกติ 

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนโทร. 1330  
ไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 39 / 2564 วันที่  6  ตุลาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕ 

1) หัวข้อเร่ือง ออมสิน เปิดกู้สินเช่ือบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมวงเงินกู้พิเศษ ดอกเบ้ีย 0% นาน 9 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ออมสิน เปิดกู้สินเช่ือบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมวงเงินกู้พิเศษ ดอกเบ้ีย 0% นาน 9 เดือน 

ธนาคารออมสินออกแคมเปญสินเช่ือบ้าน “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้าน
และหนี้สินต่างๆ ที่อัตราดอกเบ้ียสูง และช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรง หลายคนตกอยู่ในสภาวะขาดรายได้ ด้วยเงื่อนไขพิเศษที่ยังไม่ต้องผ่อนปีนี้ 
ให้เร่ิมผ่อนปีหน้าและผ่อนต่อเดือนที่ต่ำ ทำให้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็น หรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้เพื่อปลดล็อก
หนี้ต่างๆ จึงไม่ต้องกังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อกู้สินเช่ือบ้านกับธนาคารออมสิน 

แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ประกอบด้วย สินเช่ือบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น 
หรือรีไฟแนนซ์ มีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย ๐% นาน ๙ เดือน โดยในเดือนที่ ๑๐-๑๒ 
ผ่อนล้านละ ๒,๐๐๐ บาท และแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย ๐% นาน ๖ เดือน โดยในเดือนที่ ๗-๑๒ 
ผ่อนล้านละ ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๒ แบบ อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย ๓ ปี เท่ากับ ๒.๕๐0% ต่อปี โดยลูกค้าที่ 
รีไฟแนนซ์จะได้สิทธิในการกู้เพิ่มเติม เพื่ออุปโภคบริโภคในโอกาสนี้ด้วย ให้กู้สูงสุด ๕ ล้านบาท มีทั้งเงินกู้ระยะยาว 
(LT) ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย ๖ เดือนแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบ้ียพิเศษเร่ิมต้นที่ ๓.๙๐% ต่อปี และ
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อัตราดอกเบ้ียปีแรก ๓.๗๕% หลังจากนั้นคิด MOR+๑.๐๐% ต่อปี (MOR 
ธนาคารออมสินปัจจุบัน = ๕.๙๙๕%) สินเช่ือบ้าน เพื่อซื้อ สร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ปลอดชำระ
เงินต้นและดอกเบ้ีย ๐% ๖ เดือนเช่นกัน ซึ่งในเดือนที่ ๗-๑๒ ผ่อนล้านละ ๑,๕๐๐ บาทเท่านั้น โดยธนาคาร
ไม่คิดค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเช่ือแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่กู้สินเช่ือบ้านและรีไฟแนนซ์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้
แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นโปรแกรมรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย  
๙ เดือน ต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถ
ติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน 
www.gsb.or.th, เฟสบุ๊ค GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.๑๑๑๕ 

********* 
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