
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เตือนอย่าหลงเช่ือ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา 
ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจรงิ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. กพท. ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานท่ีเปิดให้อากาศยาน
ข้ึนลงได้ ต้ังแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป 

กระทรวงคมนาคม - 

3. การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวน
รถชานเมือง (เพิ่มเติม) ต้ังแต่ ๑๑ มิ.ย ๖๓ 

กระทรวงคมนาคม - 

4. ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 

กระทรวงศึกษาธิการ - 

5. มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔  
ท่ัวประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563  



 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมบัญชีกลาง 

ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2270 6400 

1) หัวข้อเรื่อง เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจรงิ  

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยยีวยา ผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง 

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน Social Media เกี่ยวกับการเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ  

รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท จากรัฐบาล ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ e-Social Welfare 

ของกรมบัญชีกลางนั้น ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด คิดว่ารัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับเงนิชว่ยเหลืออีก 

๓,๐๐๐ บาท โดยจะเข้ามาลงทะเบยีน และเช็คสิทธิท์ี่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check 

ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับเช็คสทิธิ์สวัสดิการสังคมของภาครัฐ 

เพ่ือป้องกันมิให้ประชาชนจะไม่หลงเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จ กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว 
ไม่เป็นความจริง เนื่องจากระบบ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง คือระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ
ของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุที่จ่ายกรณี
ปกติเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอยา่ได้หลงเชือ่ข้อมูลที่แชร์ใน Social Media หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2568 8800 

1) หัวข้อเรื่อง กพท. ประกาศเพ่ิมเตมิท่าอากาศยานทีเ่ปิดให้อากาศยานขึน้ลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประกาศเพ่ิมเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย ๖๓ เป็นต้นไป 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศเพ่ิมเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศ
ยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ได้แก่ ตาก ตราด นครราชสีมา นราธิวาส ปาย 
เพชรบูรณ์ และสุโขทัย สำหรับท่าอากาศยานอื่นที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ขอให้ติดตามประกาศจาก กพท. ต่อไป 

ขอให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานโปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละสนามบิน และการปฏิบัติตัว 
ในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด และเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ กรณีอากาศยานขนส่งผู้โดยสารจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามทำการบินเข้าสูป่ระเทศไทย
เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น. 

สำหรับรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ได้แก่ ขอนแก่น ชุมพร ตาก ตราด ตรัง 
นครพนม นครราชสีมานครศรีธรรมราช น่านนคร นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด 
แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ เชียงใหม่ ดอนเมือง 
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน อู่ตะเภา 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 

กรม / หน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพ่ิมเติม) ต้ังแต่ 11 มิ.ย 63 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพ่ิมเติม) ตั้งแต่ 11 มิ.ย 63 

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 
มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
สาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสนิค้าระหว่างจังหวัดทีเ่ร่ิมออกเดินทางจากจังหวัดตน้ทาง ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น. 
และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา ๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพ้ืนทีจั่งหวัดในชว่งเวลาห้าม
ออกนอกเคหสถานได้ ดังนั้น เ พ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้อง
เดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด การรถไฟฯ 
จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น 
(เพ่ิมเติม) จำนวน ๑๐๘ ขบวน โดยเร่ิมให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับผู้โดยสาร 
ที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ ๓๐ วัน เร่ิมเปิดจองวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ในด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการ  
ที่เกี่ยวข้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ  
มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน/นั่ง ให้ชัดเจน และ
จำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ 
หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า  ๓ ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง พร้อมดำเนินการติดตั้ง
แอปพลิเคชั่น (application) “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้/โบกี้) เพ่ือใช้ควบคุมการเข้าออก
ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่าน Check-in และ Check-out จากแอปพลิเคชั่นดังกลา่ว 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 
ช่องทางการติดต่อ  หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) หัวข้อเรื่อง ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพ่ือป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัตเิพ่ือป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดเทอม 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน 
COVID-19 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  
อย่างต่อเนื่องโดยเนน้ความสอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏบิัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศกึษาสามารถดํารงชีวติอยู่ได้อยา่งปลอดภัย ดังนี้ 

๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเขา้สถานศึกษา 
๒. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหนา้กากผ้า ตลอดเวลาเม่ืออยู่ในสถานศึกษา 
๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ 
๔. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 
๕. ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส ที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 
๖. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วน ๑๑๑๑ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 

 
 



 
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงพาณิชย์ 

ช่องทางการติดต่อ  สายด่วน 1203 

1) หัวข้อเรื่อง มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ 

โครงการดี ๆ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ระดับอําเภอ” กลับมาอีกคร้ัง ซึ่งคร้ังนี้เป็นล็อตที่ ๔ 
ซึ่งถือเป็นล็อตพิเศษที่ลงไปจำหน่ายสินค้าถึงระดับอำเภอทั่วประเทศครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ดำเนินการจัด
สถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓  

การจำหน่ายสินค้าลดราคาเร่ิมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ในพ้ืนที่เร่ิมต้น 45 จังหวัด 
45 อำเภอทั่ว ประเทศ โดยสถานที่จัด งาน ตามที่แ ต่ล ะจังหวัดและอำเภอกำหนดห รือ พ้ืนที่อื่ น ๆ  
ที่เหมาะสม สำหรับสินค้าเด่นที่จะมีการลดราคาเป็นพิเศษประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่ 

1. ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม ยี่ห้อ อคส. ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) จำหน่ายถุงละ 99 บาท 
2. ไข่ไก่แพ็กละ 10 ฟอง ขายแพ็กละ 20 บาท หรือตกฟองละ 2 บาท ทั้งหมด 15 ล้านฟอง 
3. น้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร ขายขวดละ 30 บาท 
4. ปลากระป๋อง กระป๋องละ 10 บาท 
5. น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 20 บาท 
6. รายการอื่น ๆ  จำนวน 50 - 100 รายการลดราคาสูงสุด 68% 
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์  

ทุกจังหวัด หรือ โทร สายด่วน 1203 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 23 / 2563 วันท่ี  15  มิถุนายน  2563 
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