
 
 
 

ล ำดบั เรื่อง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ 

1. รัฐช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญทุกประเภท  
ขั้นต  า 10,000 บาท 

กระทรวงการคลัง - 

2. บริจาคเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผูสู้งอายุ 
ที มีรายได้น้อยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั นคง

ของมนุษย ์

- 

3. รัฐบาลเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที 
ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั วถึง 

กระทรวงดิจิทัลเพื อ
เศรษฐกิจและสังคม 

- 

ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
4. รัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงทุนรถไฟความเร็วสูง  

กทม. - หนองคาย ระยะที  2 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้านคมนาคมของอาเซียน 

กระทรวงคมนาคม - 

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
5. ยกระดับชุมชนท่องเที ยว OTOP นวัตวิถี มิติใหม่ในการ

ต่อยอดสินค้าชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย - 

ด้ำนกำรบริกำรภำครัฐ 
6. ภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลเหยื ออาชญากรรม 

ทั้งร่างกายและจิตใจ 
กระทรวงยุติธรรม - 

ด้ำนกำรสำธำรณสขุ 
7. สาธารณสุขรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบ 

ตามก าหนด 
กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื อการสร้างการรับรู้ที มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ มเติมหรือขยายความข้อมูลที ใช้
เฉพาะพื้นที ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพื อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที สุด 
ที  มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที  5 มีนาคม 2562 เรื อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ที  ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2562  



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
กรม  กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมบัญชีกลาง  
ช่องทำงกำรติดต่อ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมบัญชีกลาง  โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327 
1) หัวข้อเรื่อง  รัฐช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญทุกประเภท ขั้นต  า 10,000 บาท 
2) ที่มำ/หลักกำร 

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้แก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 
(ฉบับที  16) พ.ศ. 2562 ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที  1 มิถุนายน 2562  
เป็นต้นไป โดยปรับเพิ มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ ที ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบ านาญรวมกัน 
ทุกประเภท และรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต  ากว่าเดือนละ 
10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ซึ งกรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน 
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที มีสิทธิในรอบการจ่ายบ านาญประจ าเดือน เริ มจ่ายในวันที  21 มิถุนายน 2562 
เป็นเดือนแรก 
3) กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินกำร 

กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมส าหรับการจ่ายเงินและประชาสัมพันธ์ตามสื อต่าง ๆ  
ให้ผู้รับบ านาญทราบว่า ผู้รับบ านาญที ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบ านาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับ 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต  ากว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็น 
ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ยกตัวอย่าง เดิมได้รับบ านาญและ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท 
จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญเพิ มอีกเดือนละ 640 บาท เป็นต้น โดยจะโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที มีสิทธิในรอบการจ่ายบ านาญประจ าเดือน ส าหรับเดือนมิถุนายน 
2562 นี้ จะจ่ายในวันที  21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก  

ส าหรับผู้รับบ านาญที ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญต  ากว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญมาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้รับบ านาญไปแสดงตน 
เพื อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าท างานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ น
เพื อยื นค าขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญก่อน เพื อให้ส่วนราชการ
ผู้เบิกบ านาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญดังกล่าว ผู้รับบ านาญจึงจะ
ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบ านาญรวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท 
4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ  

ผู้รับบ านาญได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญเพิ มขึ้น ซึ งเป็นไปตามข้อมูลที ได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และสื อ Social Media  
5) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ 

ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที จ าเป็นในการด ารงชีพของผู้รับบ านาญ ให้มีคุณภาพชีวิตที ดีขึ้น 
สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 
 
 
 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่  15  กรกฎำคม 2562 
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6) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 
เรื อง  รัฐช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญทุกประเภท ขั้นต  า 10,000 บาท 

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที ได้รับ
เบี้ยหวัดบ านาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญรวมกันแล้วไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเดือนละ 
10,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ฉบับที  16) พ.ศ. 2562 ซึ งมี
ผลบังคับใช้แล้ว โดยจะจ่ายในวันที  21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก  

กระทรวงการคลังปรับเพิ มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ ที ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบ านาญ
รวมกันทุกประเภท และรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต  ากว่า 
เดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บำท เช่น หากเดิมได้รับบ านาญและเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญรวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับเงินเพิ มอีกเดือนละ 640 บาท 
เป็นต้น โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที มีสิทธิในรอบการจ่ายบ านาญ
ประจ าเดือน ซึ งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที มีสิทธิในรอบ
การจ่ายบ านาญประจ าเดือน เริ มจ่ายในวันที  21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก ส าหรับผู้รับบ านาญที ได้รับ
เบี้ยหวัดบ านาญต  ากว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญมาก่อน 
จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่ำว  

ทั้งนี้ ผู้รับบ านาญต้องไปแสดงตนเพื อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าท างานในสังกัด
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ น เพื อยื นค าขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที 
ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญก่อน เพื อให้ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงินเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญดังกล่าว ผู้รับบ านาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบ านาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บ านาญรวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท เพื อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที จ าเป็นในการด ารงชีพของ
ผู้รับบ านาญ ให้มีคุณภาพชีวิตที ดีขึ้น สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน  

********* 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์ 
กรม  กรมกิจการผู้สูงอายุ 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองบริหารกองทุนผู้สูงอาย ุ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๑๐๐ ต่อ ๔๐๑, โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๑๐๗  

www.olderfund.dop.go.th 
๑) หัวข้อเรื่อง บริจาคเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษ ี

๒) ที่มำ/หลักกำร/ควำมส ำคัญของเรื่อง/ปัญหำที่ผ่ำนมำ  
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการที จ าเป็น  

จึงได้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยที อยู่  ในโครงการลงทะเบียนเพื อสวัสดิการแห่งรัฐ 
เพื อให้มีรายได้ในการด ารงชีพเพิ มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที ดีขึ้น โดยก าหนดให้กองทุนผู้สูงอายุ น าเงินกองทุน
มาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว และให้มีการเพิ มแหล่งที มาของเงินกองทุนส าหรับน ามาใช้ 
ตามวัตถุประสงค์นี้ ประกอบด้วย เงินบ ารุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษี สรรพสามิตในส่วน ที เกี ยวข้องกับสินค้า
สุราและยาสูบ และโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื อวันที  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันที  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที   
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ด าเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และให้เริ ม
ด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ซึ งก าหนดแหล่งที มาของเงิน มาจาก ๒ แหล่ง คือ 
๑) เงินบ ารุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ๒) เงินบริจาคเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุและเงินบริจาคจากบุคคลทั วไป โดยการบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
ผู้สูงอายุจะน ามาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื อสวัสดิการแห่งรัฐ 

๓) กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำ 
ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปที มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความประสงค์จะบริจาคเบี้ยยังชีพฯ  

ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ สามารถน าบัตรประชาชนไปยื นได้ที  หน่วยรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที  
ธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารพาณิชย์ที ก าหนด ดังนี้ ๑) กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อแจ้ง
ความประสงค์บริจาคด้วยตนเองหรือมอบอ านาจได้ที ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ น และสถาบันการเงินของรัฐ  ๒) ต่างจังหวัด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาคด้วยตนเองหรือ
มอบอ านาจได้ที ส านักงานเทศบาล ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานเมืองพัทยา หน่วยงานภายใต้
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ๓) ต่างประเทศ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาค 
ด้วยตัวเองหรือมอบอ านาจได้ที สถานเอกอัครราชทูตของไทยในต่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่ของไทย 
ในต่างประเทศ  ทั้งนี้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยาที ได้รับแจ้ง จะส่งเงินบริจาคให้  
ส านักพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื อส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุต่อไป และส าหรับ
กรุงเทพมหานครจะส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุโดยตรง สามารถยกเลิกการบริจาคได้เมื อบริจาคมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน และบริจาคได้ตลอดทั้งปี 

๔) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน/กำรก้ไขปัญหำ 

ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้น าเงินบริจาคดังกล่าว มาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที มีรายได้น้อย
ในโครงการลงทะเบียนเพื อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยน าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิได้รับเงิน ซึ งใน
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุทั วประเทศ จ านวน ๙๒๖ คน เป็นจ านวนเงิน 
๔,๖๐๕,๑๖๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 12 / 2562 วันที่  15  กรกฎำคม 2562 
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๕) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 
ผู้สูงอายุที บริจาคเบี้ยยังชีพฯ จะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เพื อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงิน  

เบี้ยยังชีพที จะน าไปให้แก่ผู้ที ต้องการความช่วยเหลือ โดยกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งเหรียญให้แก่ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จังหวัดแต่ละจังหวัด เพื อน าไปแจกจ่ายให้ผู้บริจาคต่อไป นอกจากนี้ 
ยังได้สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหนึ งเท่าของเงินบริจาคอีกด้วย 
6) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื อง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษ ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด าเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และให้เริ ม

ด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการที จ าเป็น จึงได้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยที อยู่
ในโครงการลงทะเบียนเพื อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื อให้มีรายได้ในการด ารงชีพเพิ มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที ดีขึ้น  
โดยให้กองทุนผู้สูงอายุน าเงินกองทุนมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุกลุ่มดั งกล่าว โดยการบริจาคเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จะน ามาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียนเพื อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้น าเงินบริจาคดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ให้แก่ผู้สูงอายุที มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยน าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู้มีสิทธิได้รับเงิน ซึ งในปัจจุบันมีผู้สูงอายุบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุทั วประเทศ จ านวน 
๙๒๖ คน เป็นจ านวนเงิน ๔,๖๐๕,๑๖๐ บาท 

ส าหรับผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ที มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความประสงค์จะบริจาคเบี้ยยังชีพฯ 
ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ สามารถน าบัตรประชาชนไปยื นได้ที หน่วยรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที  
ธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารพาณิชย์ที ก าหนด แบ่งเป็น ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร สามารถ
ติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาคด้วยตนเองหรือมอบอ านาจได้ที ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ น และสถาบันการเงินของรัฐ พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาค
ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจได้ที ส านักงานเทศบาล ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานเมืองพัทยา 
หน่วยงานภายใต้คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) และในต่ำงประเทศ สามารถติดต่อแจ้งความ
ประสงค์บริจาคด้วยตัวเองหรือมอบอ านาจได้ที สถานเอกอัครราชทูตของไทยในต่างประเทศ และสถานกงสุล
ใหญ่ของไทยในต่างประเทศ   

ผู้สูงอายุที บริจาคเบี้ยยังชีพฯ จะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เพื อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงิน 
เบี้ยยังชีพที จะน าไปให้แก่ผู้ที ต้องการความช่วยเหลือ โดยกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งเหรียญให้แก่ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จังหวัดแต่ละจังหวัด เพื อน าไปแจกจ่ายให้ผู้บริจาคต่อไป นอกจากนี้ 
ยังได้สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหนึ งเท่าของเงินบริจาคอีกด้วย 

********* 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม  
กรม ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม 
๑) หัวข้อเรื่อง   รฐับาลเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

ได้อย่างทั วถึง 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื อง รัฐบาลเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที ห่างไกล 
มีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั วถึง 

ตามที รัฐบาลได้ด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐโดยขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ผ่านสื อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 
24,700 หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ 
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ซึ งในปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Wi-Fi 
เน็ตประชารัฐเป็นจ านวน 5.21 ล้านคน โดยในขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 
ที ครอบคลุมพื้นที หมู่บ้านเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด (Open 
Access Network) ซึ งเป็นการเปิดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเข้าเชื อมต่อจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 
(ซึ งเป็นทรัพย์สินของราชการ) เพื อลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนวางโครงข่ายซึ งเป็นการลดต้นทุนการคิดอัตรา
ค่าบริการไปยังบ้านเรือนประชาชน ท าให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างในพื้นที ห่างไกล ( เนื องจากผู้ประกอบการ
ไม่เข้าไปลงทุนในพื้นที ห่างไกลที ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์) มีโอกาสเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ในราคาที เหมาะสมและเป็นธรรม 

พร้อมน้ียังได้ผลักดันการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ซึ งจะเน้นการน าบริการของภาครัฐ
สู่ประชาชนในพื้นที ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทั วถึงและเท่าเทียมกัน เพื อลด  
ความเหลื อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และ
สวัสดิการของรัฐ อาทิ e-Health e-Learning e-Agriculture e-Commerce และ e-Government เป็นต้น 
รวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หมู่บ้านละ 1 จุด 
ตลอดจนการอนุมัติผู้ให้บริการรายย่อยสามารถขอใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐเชื อมต่อไปให้บริการในเชิงพาณิชย์
ส าหรับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที ต้องการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาที เป็นธรรม เพื อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที รัฐได้ด าเนินการ 

หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ สามารถสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ผ่านเครือข่ายเน็ตประชารัฐที มีอยู่ในพื้นที  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าประสงค์ของนโยบายรัฐบาลได้อย่างทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ในรูปแบบ
ประชารัฐ ซึ งเป็นการยกระดับการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลักดัน
ประเทศสู่การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” สร้างความเท่าเทียมแก่ประชาชนในทุกพื้นที อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

*********
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กระทรวง  กระทรวงคมนาคม 
กรม  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
1) หัวข้อเรื่อง  รัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงทุนรถไฟความเร็วสูง กทม. - หนองคาย ระยะที  2 มุ่งสู่การเป็น

ศูนย์กลางด้านคมนาคมของอาเซียน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์  

เรื อง  รัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงทุนรถไฟความเร็วสูง กทม. - หนองคาย ระยะที  2  
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของอาเซียน 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยได้อนุมัติ
ให้กระทรวงคมนาคม ด าเนินการจ้างที ปรึกษาเพื อออกแบบรายละเอียดงานโยธา ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ไทย - จีน จะท าให้เกิดความเชื อมโยงระหว่างประเทศไทยไปสู่เส้นทางสายไหมของประเทศจีน หรือ one belt 
one road ผ่านประเทศลาว ไปยังประเทศจีน ไปจนถึงทวีปยุโรปได้ ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน ส าหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงในระยะที  2 นี้ มีระยะทาง 355 
กิโลเมตร และมีสถานียกระดับ 5 สถานี ได้แก่สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และ
สถานีหนองคาย ซึ งได้มีการขออนุมัติที ปรึกษาในส่วนของการออกแบบ ซึ งจะน าไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป ทั้ง
การจัดท าข้อมูลโครงการที ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม (EIA) รวมถึงการด าเนินการ
ก่อสร้าง รวมระยะเวลาประมาณ 5 ปี เพื อพร้อมส าหรับเปิดบริการในอนาคต ซึ งในสถานีปลายทางหนองคาย 
จะเชื อมต่อไปยังสถานีท่านาแล้ง ของประเทศลาว ประมาณ 6.3 กิโลเมตร 

ในอนาคตหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจพื้นที ชายแดนไทย - ลาว 
ประชาชนสามารถเดินทางไปยังประเทศลาวได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ งขึ้น พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมของอาเซียน 
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กระทรวง/หน่วยงำน  กระทรวงมหาดไทย 
กรม กรมการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน 
๑) หัวข้อเรื่อง  ยกระดับชุมชนท่องเที ยว OTOP นวัตวิถี มิติใหม่ในการต่อยอดสินค้าชุมชน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื อง ยกระดับชุมชนท่องเที ยว OTOP นวัตวิถี มิติใหมใ่นการต่อยอดสินค้าชุมชน 
กรมการพัฒนาชุม กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เพื อส่งเสริมชุมชนท่องเที ยว OTOP นวัตวิถี สู่อุตสาหกรรมไมซ์
จะช่วยต่อยอดสินค้าชุมชนให้เข้าถึงตลาดคุณภาพ เพิ มรายได้กระจายความเจริญ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนไปสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต โดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือ บ่มเพาะ ต่อยอดชุมชนท่องเที ยว
OTOP นวัตวิถีทั วประเทศ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ สนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนา  
อัตลักษณ์ท้องถิ น เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรม มาเป็นเครื องมือสร้างจุดขายของชุมชน โดยใน
อนาคตจะเป็นการยกระดับชุมชนท่องเที ยว OTOP นวัตวิถี และสินค้า OTOP โดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต/
การพัฒนา โดยบูรณาการความร่วมมือและความเชี ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ งกรมการพัฒนา
ชุมชน ได้คัดเลือกชุมชนที มีศักยภาพและความพร้อม จ านวน 8 หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที  4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที ด าเนินการในปีแรก และพร้อม
ขยายความร่วมมือไปยังภูมิภาค/กลุ่มจังหวัดอื น ๆ ต่อไปภายหน้า  

ผลส าเร็จโครงการนี้จะช่วยยกระดับการท่องเที ยวคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมไมซ์ เปิดตลาดชุมชนท่องเที ยว OTOP นวัตวิถี ไปสู่ตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
และเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สร้างมูลค่าเพิ มในตลาดการค้าอีกไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
ซึ งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากจากมูลค่าตลาดไมซ์ของประเทศไทยอยู่ที  212,924 ล้านบาท 
โดยมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศรวมทั้งสิ้น 34 ,267,307 คน โครงการ 
ความร่วมมือนี้ จึงนับเป็นการรวบรวมความเชี ยวชาญของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา
มาร่วมกันต่อยอดศักยภาพสินค้าและบริการชุมชนท่องเที ยว OTOP นวัตวิถี เพื อขยายโอกาสทางการค้าและ
การตลาด ผ่านการเข้าร่วมงานประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงเตรียมความพร้อม ในการเจรจาธุรกิจ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับไมซ์ในระดับพื้นที ต่อไปในอนาคต 
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กระทรวง  กระทรวงยุติธรรม 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง  กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผู้ประสำนงำน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 09 2742 6655  
1) หัวข้อเรื่อง  ภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลเหยื ออาชญากรรม ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื อง  ภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลเหยื ออาชญากรรม ทั้งร่างกายและจิตใจ 
ปัจจุบันถือได้ว่าพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 

ในคดีอาญา มีความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และจ าเลยในคดีอาญาที ตกเป็นเหยื อมีความครอบคลุม
มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างถ้วนหน้า รัฐมีการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยสามารถกระท าได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
มากยิ งขึ้น ถือเป็นมิติใหม่ของงานในกระบวนการยุติธรรมในการสร้างการด าเนินงานเชิงรุกเพื อสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื อมล้ าในสังคม โดยช่วยเหลือผู้ที ตกเป็นเหยื อกรณีได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม 

ส าหรับประชาชนที ตกเป็น “เหยื ออาชญากรรม” โดยที ไม่มีส่วนเกี ยวข้องในการกระท าความผิดหรือ
ต้องกลายเป็น “แพะ” ติดคุกทั้ง ๆ ที ไม่มีความผิด สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ โดยพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที แก้ไขเพิ มเติม 
(ฉบับที  2) พ.ศ. 2559 ซึ งจะให้ความคุ้มครองบุคคล 2 ประเภท ประกอบด้วย  

๑. ผู้ เสียหำย คือ บุคคลที ได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดอาญาของผู้อื น โดยไม่มี 
ส่วนเกี ยวข้องสามารถขอรับค่าตอบแทนจากรัฐในกรณีต่าง ๆ อาทิ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือ 
ถึงแก่ความตายเนื องจากถูกท าร้ายร่างกาย ถูกท าให้เสียชีวิต ถูกลูกหลง ถูกท าให้แท้งลูก ถูกข่มขืน ถูกกระท า
อนาจารถูกข่มขืนใจ ถูกหน่วงเหนี ยว กักขัง ถูกลักทรัพย์ ถูกวิ งราวทรัพย์ ถูกกรรโชก ถูกรีดเอาทรัพย์  
ถูกชิงทรัพย์ ถูกปล้นทรัพย์ หรือบุกรุก และกรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตาย จากการกระท าโดยประมาท 
ของผู้อื น รวมถึงเด็ก คนชรา คนป่วยที ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และถูกทอดทิ้ง  

๒. จ ำเลย คือ บุคคล ซึ งถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดอาญาและถูกจ าคุก  
ในระหว่างพิจารณาคดี ต่อมาได้มีการถอนฟ้องหรือศาลมีค าพิพากษาถึงที สุดให้ยกฟ้องว่าจ าเลยไม่มีความผิด
หรือที เรียกว่า “แพะ” 

 

ทั้งนี้ ผู้เสียหายหรือทายาท สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ส่วนกลาง โทร 0 2141 2790 ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนภูมิภาค ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดทั วประเทศ และสถานีต ารวจทั วประเทศ หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรสำยด่วนยุติธรรม 
1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 

********* 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข   
กรม กรมควบคุมโรค 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื อมวลชนสัมพันธ์  ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน  เพชรพราว ลาภไพศาล โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามก าหนด 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื อง สาธารณสุขรณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามก าหนด 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน “โรคหัด” ให้ครบตามก าหนด ซึ่งสำเหตุของ

โรคหัดเกิดจำกเชื้อไวรัส Measles ซึ งเป็นไวรัสที พบได้บ่อยในจมูกและล าคอผู้ป่วย อำกำรที่พบบอ่ยของโรคหดั 
คือ มีไข้ ออกผื น โดยมักมีอาการไข้สูงประมาณ 3 - 4 วัน แล้วเริ มมีผื นนูนแดงขึ้น โดยผื นเริ มขึ้นจากหลังหู
แล้วลามไปยังใบหน้าบริเวณชิดขอบผม แล้วแผ่กระจายไปตามล าตัว แขน ขา เมื อผื นแพร่กระจายทั วตัว 
ประมาณ 2 - 3 วัน ไข้จะค่อยๆ ลดลง และผื นก็จะค่อย ๆ จางหายไป ผิวหนังบริเวณที เป็นผื นมากอาจจะลอก
เป็นขุยหรือเปลี ยนเป็นสีคล้ าขึ้นได้ 

 ภำวะแทรกซ้อนที่อำจพบได้ของโรคหัด คือ คออักเสบ หลอดลมอักเสบจนถึงปอดบวม หูชั้นกลาง
อักเสบ เยื อบุตาอักเสบ ท้องเสีย และสมองอักเสบซึ งเป็นภาวะที รุนแรงที สุด ซึ งหากป่วยด้วยโรคหัดหรือสงสัย
ว่าเป็นโรคหัดควรรีบไปพบแพทย์ เพื อรับการตรวจวินิจฉัย เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
รับการรักษา 

ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด  –  
คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ 1-7 ปี ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ
ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ ์สามารถพาบุตรหลานไปรับวัคซีนไดท้ี หน่วยบริการสาธารณสุข
ใกล้บ้านในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม  2562 และช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม  2563 และการรณรงค์ให้
วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี โดยสามารถรับวัคซีนพร้อมกันทุกจังหวัด 
ในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ที หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

ทั้งนี้ โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ งวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้
มำกกว่ำร้อยละ 95 โดยจะต้องฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน จ านวน 2 เข็ม เข็มแรก
เมื อเด็ก อายุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมื ออายุ 2 ปีครึ ง  อย่างไรก็ตาม ค าวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรีและองค์กร
ระดับนานาชาติยืนยันตรงกันว่า กำรฉีดวัคซีนไม่ได้ขัดตอ่หลักศำสนำอิสลำมแต่อย่ำงใด สามารถฉีดวัคซีนได้ 
โดยไม่ขัดต่อหลักศาสนำ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ มเติมได้ที  สำยด่วนกรมควบคุมโรค  
โทร. 1422 
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