
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เริ่มแล้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดให้หญิงตั้งครรภ์ ตั้งเป้า 
"๑ เดือน ๑ แสนราย" 

กระทรวงสาธารณสุข - 

2. ศธ. กำชับเงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท ห้ามสถานศึกษา
หัก นร.-นศ. รับเงินไม่ครบ โทร. ๑๕๗๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ยื่นก่อนได้ก่อน! นายจ้างจังหวัดสีแดงเข้ม ลงทะเบียน
รับเงินเยียวยา ๓,๐๐๐ บาท 

กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

4. กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพตกเบิก 
ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก ๓ กลุ่ม 
ขยายเวลาถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔ 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย กระทรวงยุติธรรม 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 

คร้ังท่ี 37 / 2564  



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

กรม / หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงสาธารณสุข 

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1000 

1) หัวข้อเร่ือง เริ่มแล้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดให้หญิงต้ังครรภ์ ต้ังเป้า "1 เดือน 1 แสนราย" 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่ิมแล้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดให้หญิงต้ังครรภ์ ตั้งเป้า "๑ เดือน ๑ แสนราย" 
กระทรวงสาธารณสุข เร่งรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง ภายใต้

กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์หญิงต้ังครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีเป้าหมาย “๑ เดือน ๑ แสนราย” 
เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้  

เนื่องจากหญิงต้ังครรภ์ถือเป็นกลุ่มเส่ียงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมมากที่สุด 
เพื่อลดการป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิต ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเช้ือโควิด -19 มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่  
ร้อยละ ๒ ซึ่งไทยมีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน ๓ เดือน ราว ๕๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับวัคซีนเพียง 
๖๘,๔๓๕ ราย เท่านั้น 

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวญหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า ๑๒ สัปดาห์ หรือ ๓ เดือนข้ึนไป 
ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า  
ไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

คร้ังที่ 37 / 2564 วันที่  20  กันยายน  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ 

ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. ๑๕๗๙ 

1) หัวข้อเร่ือง ศธ. กำชับเงินเยียวยา 2,000 บาท ห้ามสถานศึกษาหัก นร.-นศ. รับเงินไม่ครบ โทร. 1579 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง ศธ. กำชับเงินเยียวยา ๒,๐๐๐ บาท ห้ามสถานศึกษาหัก นร.-นศ. รับเงินไม่ครบ โทร. ๑๕๗๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทา
ผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา จากสถานการณ์โควิด-19 เต็มจำนวน คนละ ๒,๐๐๐ บาท  

โดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนามอบเงินเยียวยาดังกล่าวให้ถึงมือนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ปกครอง แบบเต็มจำนวน เพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็น 

ดังนั้น สถานศึกษาไม่มีสิทธ์ิหักเงินดังกล่าวไว้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน เช่น เป็นการหักค่าบำรุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน หรือกรณีที่ผู้ปกครองค้างชำระสถานศึกษาไว้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พบปัญหาการแจกจ่ายเงินดังกล่าว ขอให้แจ้งท่ีสายด่วน 
กระทรวงศึกษาธิการ โทร. ๑๕๗๙ 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 

กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ 

1) หัวข้อเร่ือง ยื่นก่อนได้ก่อน! นายจ้างจังหวัดสีแดงเข้ม ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 3,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง ยื่นก่อนได้ก่อน! นายจ้างจังหวัดสีแดงเข้ม ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ๓,๐๐๐ บาท 

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งนายจ้างให้รับเงินเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ โดยนายจ้างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม และอยู่ใน ๙ ประเภทกิจการที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ได้แก่ กิจการประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจการประเภทการขนส่งและสถานที่เก็บ  
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน กิจกรรมวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ กิจการประเภทข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 
และกิจการประเภทศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ จะได้รับเงินเยียวยา ๓,๐๐๐ บาทต่อลูกจ้าง ๑ คน 
สูงสุดไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยสำนักงานประกันสังคมได้เร่ิมโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
๑. นายจ้างที่ข้ึนทะเบียน e-service แล้ว ให้เข้ากรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ www.sso.go.th 

๒. นายจ้างที่ไม่ได้ลงทะเบียน e-service จัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  
จังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมสาขา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ 

******** 

 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

คร้ังที่ 37 / 2564 วันที่  20  กันยายน  2564 



- 2 - 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมบัญชีกลาง   
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2270 6400 

1) หัวข้อเร่ือง กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยกรมบัญชีกลาง  

ทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิตามอัตราการจ่ายเดิม (ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 
30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้ เกิน 30,000 บาท
ต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน) ซึ่งจะจ่ายย้อนหลัง ดังนี้  

- ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน ตั้งแต่ เดือนมถุินายน - เดือนกันยายน 2563  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือนเว้นเดือน ได้แก่ เดือนตุลาคม และเดือน

ธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม 2564) 
โดยผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุครบ 60 ปีข้ึนไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงิน

สงเคราะห์ฯ โดยกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู้มีสิทธิแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ซึ่งวงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน
เคร่ืองรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ือง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัด
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสด
ได้ท่ีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  

ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Call Center กรมบัญชีกลาง  
โทร. 0 2270 6400 หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 ในวันและเวลาราชการ 

******** 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก 3 กลุ่ม ขยายเวลาถึง 31 ธ.ค. 64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก 3 กลุ่ม ขยายเวลาถึง 31 ธ.ค. 64 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฟรี! จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และขยายประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก ๓ กลุ่ม โดย สปสช.  
ได้เตรียมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับบริการกลุ่มเส่ียงทุกสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งส้ิน ๖.๒ ล้านโดส   

โดยกลุ่มที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ประกอบด้วย 

• ๗ กลุ่มเสี่ยงเดิม คือ 

๑. หญิงต้ังครรภ์ อายุครรภ์ ๔ เดือนข้ึนไป 

๒. เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี 

๓. ผู้มีโรคเร้ือรัง ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง  
ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรับเคมีบำบัด และเบาหวาน 

๔. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีข้ึนไป 

๕. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
๖. โรคธาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเช้ือ HIV ที่มีอาการ 
๗. โรคอ้วน (มีน้ำหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัมข้ึนไปหรือดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

• เพิ่มเติม ๓ กลุ่มใหม่ ได้แก่ 
๑. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

๒. ผู้อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากเส่ียงต่อการระบาด (ทุกช่วงอายุ เช่น 
ชุมชนแออัด โรงเรียน) 

๓. กลุ่มเส่ียงอ่ืนๆ ข้ึนกับสถานการณ์ (ทุกช่วงอายุ) 
ทั้งนี้ ท่านสามารถขอฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 

ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และคลีนิคเอกชนที่เข้าร่วมฯ หรือสอบถาม โทร. ๑๓๓๐ สายด่วน สปสช. 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 

1) หัวข้อเร่ือง ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 118 และมาตรา 17/1  

เงินค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องชดเชย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ และตามกฎหมายลูกจ้างต้องได้รับ
ค่าชดเชย ดังนี้ 

1. ค่าชดเชยเม่ือเลิกจ้างกรณีทั่วไป (รวมถึงการเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) 
• หากลูกจ้างทำงานมายังไม่ถึง 120 วัน นายจ้างจะไม่จ่ายค่าชดเชยก็ได้ 
• หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 120 วัน - 1 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 

30 วัน ในอัตราสุดท้าย 
• หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 1 - 3 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 90 วัน 

ในอัตราสุดท้าย 
• หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 3 - 6 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 180 

วัน ในอัตราสุดท้าย 
• หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 6 - 10 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 240 

วัน ในอัตราสุดท้าย 
• หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 10 - 20 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 

300 วัน ในอัตราสุดท้าย 
• หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 20 ปีข้ึนไป นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 

400 วัน ในอัตราสุดท้าย 
2. ค่าเสียหายจากการไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 

• ค่าเสียหายนี้เกิดในกรณีหากนายจ้าง "ไล่ออก" ทันทีโดยไม่บอกล่วงหน้า ถือว่า นายจ้างทำผิด
สัญญาจ้างแรงงาน นอกจากจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกรณีเลิกจ้างทั่ว ไปแล้ว (มาตรา 118) ยังต้องจ่าย
ค่าเสียหายจากการไม่บอกกล่าวล่วงหน้าด้วย ตามมาตรา 17/1 เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างในอัตราที่ลูกจ้าง
ได้รับอยู่อัตราสุดท้าย คิดเต็มจำนวนเสมือนหนึ่งว่านายจ้างได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้เตรียมตัวก่อนออกจากงาน 
แต่ค่าเสียหายจำนวนนี้มากที่สุดจะไม่เกินค่าจ้างสามเดือน 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 
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