
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ๒ เดือน 
ลดภาษี ๙๐% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพ่ิมเติม ๒,๐๑๓ ครัวเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา “เราชนะ” ๓ กลุ่ม กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เตือน! พบหมึกสายวงฟ้าขายปะปนหมึกชนิดอื่น  

หากบริโภคมีอันตรายถึงชีวิต 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ผู้ประกันตน ม.๓๓ ปรับลดส่งเงินสมทบ  

เหลือ ๗๕ บาท ๒ เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 

กระทรวงแรงงาน - 

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 5 / 2564  



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2026 5800 

1) หัวข้อเร่ือง มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2 เดือน ลดภาษี 90% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดิน 2 เดือน และลดภาษี 90% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาด 
อย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบมาตรการ
ลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงขยายกำหนดเวลาดำเนินการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน ได้แก่ 

(๑) ขยายกำหนดเวลาในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษี  
ที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เป็นก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  

(๒) ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

(๓) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเป็นภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔  

(๔) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี งวดที่ ๑ เป็นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
งวดที่ ๒ เป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๓ เป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

(๕) ขยายกำหนดเวลาในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระเป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
และ (๖) ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา 

เป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2564 วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564 



- 2 - 
 
 
 



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพิ่มเติม 2,013 ครัวเรือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ครม.ช่วยเหลือชาวสวนลำไยเพิ่มเติม 2,013 ครัวเรือน 

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาพอากาศ และการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้จีนซึ่งเป็น 
ผู้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ขณะที่ปริมาณผลผลิตล้นตลาด รัฐบาลจึง
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้ข้ึนทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ 
ครัวเรือน ในอัตราไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๕ ไร่ เนื่องจากโครงการได้ส้ินสุดไปแล้วเมื่อเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมาและผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาจำนวน
ทั้งส้ิน ๒๐๒,๐๑๓ ครัวเรือน พื้นที่รวม ๑,๔๒๙,๐๑๓ ไร่ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน ๒,๐๑๓ 
ครัวเรือน 

ดังนั้น เพื่อให้การเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงขยายระยะเวลา
โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งเห็นชอบให้
ปรับเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายโครงการจากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐ ครัวเรือน “ไม่จำกัดจำนวนครัวเรือน
เกษตรกร” และให้เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในส่วนที่เกินจากเป้าหมายเดิม จำนวน ๒,๐๑๓ ครัวเรือน  
ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะเร่ิมดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรชาวสวนลำไย
ได้หลังจากวันที่ได้รับอนุมัต ิ

********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1689 

1) หัวข้อเร่ือง เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา “เราชนะ” 3 กลุ่ม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา “เราชนะ” 3 กลุ่ม 

กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพ 
แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยการจ่ายเงินเยียวยา ๓,๕๐๐ บาท เป็นเวลา 
๒ เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔  

ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการคลังได้แบ่งกลุ่มและกำหนดวันจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิทั้ง ๓ กลุ่ม ดังนี้  
๑. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับเงินเยียวยาเราชนะคร้ังแรก 

จำนวน ๖๗๕ บาท หรือ ๗๐๐ บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด และในงวดต่อ ๆ ไปรับวงเงินทุกวันศุกร์จนครบกำหนด 
๒. กลุ่มผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบการ

ได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เร่ิมกด
ยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งจะได้รับวงเงินคร้ังแรก ๒,๐๐๐ บาท งวดต่อ ๆ ไปจะได้วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
ทุกวันพฤหัสบดีจนครบกำหนด 

๓. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ – 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เมื่อได้รับสิทธิแล้วให้ 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับวงเงินคร้ังแรก ๒,๐๐๐ บาท 
งวดต่อ ๆ ไป ได้วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท ทุกวันพฤหัสบดีจนครบกำหนด 

********** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน Green Call 1310 

1) หัวข้อเร่ือง เตือน! พบหมึกสายวงฟ้าขายปะปนหมึกชนิดอื่น หากบริโภคมีอันตรายถึงชีวิต 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือน! พบหมึกสายวงฟ้าขายปะปนหมึกชนิดอื่น หากบริโภคมีอันตรายถึงชีวิต 

แจ้งเตือนประชาชนในทุกจังหวัดระมัดระวังการบริโภคหมึก เนื่องจากมีประชาชนแจ้งการพบเห็น 
หมึกสายที่คาดว่าเป็น "หมึกสายวงฟ้า (Blue ringed Octopus)" ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ บริเวณ
ตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี จึงขอให้ประชาชนสังเกตก่อนที่จะซื้อบริโภค 

หมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรง เป็นอันตรายถึงชีวิตหากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ 
ลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้าหรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัวและบนหนวด ซึ่งแตกต่างจาก 
หมึกสายชนิดอื่น ๆ ทั่วไป จากข้อมูลทางวิชาการ พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษ
ต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมง  

ทั้งนี้ หากมีการพบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green Call 1310 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร 1506 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 ปรับลดส่งเงินสมทบ เหลือ 75 บาท 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ประกันตน ม.33 ปรับลดส่งเงินสมทบ เหลือ 75 บาท 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม ในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 
หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับในส่วนของนายจ้าง 
ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม) 

ทั้งนี้ เป็นการลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
19 มกราคม 2564 ซึ่งปรับลดส่งเงินสมทบทั้งลูกจ้างและนายจ้าง จากร้อยละ 5 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 
750 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท 

สำหรับผู้ประกันกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาทต่อเดือนจากเดิมต้องส่งเงินสมทบ 432 บาท
ต่อเดือน จะช่วยให้นายจ้าง จำนวน 4.86 แสนราย รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.64 ล้านราย 
และผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.83 ล้านราย ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่ งจะทำให้มีเงินหมุนเวียน  
ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวม 23 ,119 ล้านบาท ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ประกันตน 
ยังคงเท่าเดิม 
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