
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน 
เหลือ 3.61 บาท/หน่วย 

กระทรวงพลังงาน - 

3. กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 
9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา” 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. โครงการ Co - payment ขับเคล่ือนจ้างงาน 
เด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า 2.6 แสนคน 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยกระดับบัตรทองเพ่ิม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพ

ยุคใหม่ 
กระทรวงสาธารณสุข   - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
6. สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV กระทรวงสาธารณสุข 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 44 / 2563  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง เชิญชวนท่องเท่ียวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เชิญชวนท่องเที่ยวไฮซีซั่น ใช้จ่ายผ่านโครงการรัฐ 

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งถือเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยว (High season) อย่างเต็มตัวแล้ว 
ช่วงนี้จึงเป็นเวลาทองของการได้ออกไปพักผ่อน รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 
และใช้จ่ายผ่านโครงการของรัฐ เช่น  

• โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" รับสิทธิส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน 
รวมไม่เกิน 10 ห้องหรือ 10 คืน , รับคูปองสูงสุด 900 บาทต่อวัน เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่
ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ และคืนเงินค่าตั๋วเคร่ืองบิน 40% นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว ยัง
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนได้ด้วย (ปัจจุบันเหลือจำนวนสิทธิที่พักกว่า 2.2 ล้านสิทธิ 
และสิทธิตั๋วเคร่ืองบินอีกจำนวนกว่า 1.8 ล้านสิทธิ) 

• โครงการ “กําลังใจ” ซึ่งรัฐได้สนับสนุนเงินให้คนละ 2,000 บาท แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) เป็นค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน  

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโรคระบาด ขณะเดียวกันจะต้องทำ
ควบคู่กับการเดินหน้างานด้านเศรษฐกิจ โดยได้ย้ำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
ให้ เป็น ไปอย่างมีประสิท ธิภาพ เพื่ อสร้างความความมั่นใจในการท่องเที่ ยวแบบ New Normal  
จึงขอให้ประชาชนมั่นใจและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ เพื่อช่วยให้
เศรษฐกิจไทยขับเคล่ือนได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงพลังงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน เหลือ 3.61 บาท/หน่วย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ประชาชนเตรียมเฮรับปีใหม่! ลดค่าเอฟที 4 เดือน 

ประชาชนเตรียมเฮกันได้อีกคร้ังกับค่าไฟฟ้าที่จะถูกลงกว่าเดิม ล่าสุด กระทรวงพลังงานมีมติ  
ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ “เอฟที” ในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2564 ลงอีก 2.89 สตางค์ 
เหลือ -15.32 สตางค์/หน่วย ซึ่งลดลงจากงวดเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 ที่ -12.43 สตางค์/หน่วย 
หรืออธิบายให้ง่ายคือ ในเดือน มกราคม – เมษายน 2564 ประชาชนจะจ่ายค่าไฟถูกลง เหลือเพียงหน่วยละ 
3.61 บาท เท่านั้น 

สาเหตุสำคัญที่รัฐบาลได้ออกมาตรการตรึงค่าเอฟทีมาอย่างต่อเนื่องนั้น ก็เพื่อช่วยบรรเทาภาระ  
ค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ประกอบกับในปัจจุบัน  
มีการบริหารจัดการการนำเข้าก๊าซทดแทนสำหรับผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้ามีราคาถูกลง 

และขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเร่ือง
ค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.erc.or.th 
ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. และประกาศอย่างเป็นทางการ
ต่อไป 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2141 6047 

1) หัวข้อเร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา” 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน ๙,๑๘๘ อัตรา เพื่อปฏิบัตรภารกิจ  
ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างงานนับแต่วันที่จ้าง  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสามารถสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ เข้าร่วม
โครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑) ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ นับถึงวัน
เปิดรับสมัคร ๓) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๔) สามารถปฏิบัติงานงานในพื้นที่
ได้ตามระยะเวลาจ้างกำหนด ๑ ปี ๕) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ๖) ไม่เป็นคู่สมรส และทายาทโดยชอบธรรม 
บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินที่สมัครเข้ าร่วมโครงการฯ และ
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น ๗) เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบล อำเภอที่ตั้ง CLM, HLM 
หรืออำเภอใกล้เคียง และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๒) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ 
และ ๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ๑) ภาพถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป ๒) หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)  ๓) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง  
๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 5) สำเนาอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล เป็นต้น 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด  
(ยกเว้นจังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี) หรือสอบถามโทร. 0 2141 6047 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 44 / 2563 วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒ 

1) หัวข้อเร่ือง โครงการ Co - payment ขับเคล่ือนจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า 2.6 แสนคน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โครงการ Co - payment ขับเคล่ือนจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ กว่า ๒.๖ แสนคน 

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และ
นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำ เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว  
โดยได้ส่งเสริมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน  
(Co – payment) ในการผลักดันให้เกิดการจ้างงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนวัยทำงาน และบรรเทาความเดือดร้อนจาก
ปัญหาการว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายการจ้างงาน 
๒๖๐,๐๐๐ คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔  

คุณสมบัติของนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบ
ประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับ
พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือ
หากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการสถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่
ทดแทนได้ ในส่วนของผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ ในระบบประกันสังคมมาก่อน 
อายุไม่เกิน ๒๕ ปี หรือหากอายุเกินกว่า ๒๕ ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
หรือ พ.ศ.๒๕๖๓  

ผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ปวส. ปวช. และ ม.๖ สามารถลงทะเบียนผ่านหน้า
เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.com” ในแบนเนอร์จ้างงานเด็กจบใหม่ จากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนด 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1330 

1) หัวข้อเร่ือง ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ 

ผู้ป่วย “บัตรทอง” เฮ รัฐบาลเร่งพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ก้าวไปสู่หลักประกัน
สุขภาพยุคใหม่ จะทำให้ผู้ถือบัตรทองได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นถึง 4 บริการ โดยผู้มีสิทธิสามารถ
รับบริการได้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ซึ่งถือว่าเป็นภาค 2 ของ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค รักษากลุ่มโรคทั่วไป เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ ไข้หวัด โดยได้
ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว หรือต้องรอเอกสารส่งตัวเพียงใช้บัตรประชาชน  
ก็สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งก็สามารถเข้ารับการตรวจ และรักษาได้  
ทุกโรงพยาบาลที่มีความพร้อม รวมถึงประชาชนท่านใดที่ต้องการย้ายหน่วยบริการก็จะได้สิทธิทันที ไม่ต้อง
รอ 15 วัน โดยจะนำร่องในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลก่อนที่จะขยายผลไปสู่จังหวัดต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่วันที่  
1มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมสุขภาพจิต 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323 

1) หัวข้อเร่ือง สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สาธารณสุขเตือนเด็กเล็ก ระวังอันตรายจากไวรัส RSV 

ในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว มีหลาย ๆ โรคที่ประชาชนต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรคติดเช้ือไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus : RSV) ก็เป็นอีกหนึ่ง
โรคที่ควรต้องเฝ้าระวัง โดยผู้ติดเช้ือมักเกิดอาการปอดบวม และหลอดลมฝอยส่วนปลายอักเสบ ที่สำคัญพบมาก
ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ  

ไวรัส RSV จะมีอาการคล้ายไข้หวัดจนแทบจะแยกไม่ออก แต่มีจุดสังเกต คือ ตัวเขียว ไอ หอบเหนื่อย 
หายใจเร็วแรง จนหน้าอกบุ๋ม และมีเสมหะมาก และที่สำคัญต้องระวังภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด คือ ปอดบวม 
ผู้ปกครองท่านใดที่บุตรหลานไม่สบายในช่วงนี้ ขอให้คอยสังเกตอาการและให้รีบพาไปพบหมอเด็กเพื่อรับการ
วินิจฉัย และรักษาโดยเร็ว 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค  
โทร.1422 
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