ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข
1. สธ. ยืนยัน “ยาฟาวิพิราเวียร์” ลดความรุนแรง
โควิด-19 ได้
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่ม
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินอะไรบ้าง ?
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
4. โอนแล้ว! เงินผู้สูงอายุตกเบิก เข้าบัตรสวัสดิการฯ
5. คลังเตรียมเชื่อมระบบ Delivery "คนละครึ่ง - ยิ่งใช้ยิ่งได้" กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด
เริ่ม ต.ค. นี้
กระทรวงคมนาคม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ขนส่งขยายเวลาให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ
ใช้ต่อได้จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2564 วันที่ 8 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการแพทย์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 6000
1) หัวข้อเรื่อง สธ. ยืนยัน “ยาฟาวิพิราเวียร์” ลดความรุนแรง โควิด-19 ได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สธ. ยืนยัน “ยาฟาวิพิราเวียร์” ลดความรุนแรง โควิด-19 ได้
กรมการแพทย์ยืนยัน “ยาฟาวิพิราเวียร์” เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ยับยั้งจำนวน RNA ทำให้กำจัด
ไวรัสออกจากร่างกายได้ โดยการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกแรกในต่างประเทศ พบว่า ยาฟาวิพิราเวียร์
ใช้ลดการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดี ประกอบกับการศึกษาจากหลายสถาบันของไทยในการระบาดรอบปี ๒๕๖๓
พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ภายใน ๔ วันตั้งแต่เริ่มมีอาการ สามารถลดความรุนแรงได้ ๓๐% กลุ่มที่มี
อาการปอดบวมรุนแรงมีอาการดีขึ้นใน ๑๔ วัน ส่วนกลุ่มที่ปอดบวมไม่รุนแรงมีอาการดีขึ้นใน ๙ วัน
คณะกรรมการกำกับการดูแลรักษาโรคโควิด -19 จึงกำหนดให้ใช้ “ยาฟาวิพิราเวียร์” ในแนวทาง
เวชปฏิบัติซึ่งมีการทบทวน ปรับปรุงเป็นระยะ จากการแลกเปลี่ยนความเห็นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วย และรายงานการศึกษาวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงมีการหารือ
เพื่อศึกษายาชนิดใหม่ๆ ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ซึ่งได้
ทบทวนการศึกษาของต่างประเทศ พบข้อมูลการศึกษาที่มีผลเหมือนกันคือ ยาฟาวิพิราเวียร์ มีประสิทธิผล
ในการลดอาการใน ๗ วัน และ ๑๔ วันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้ยา
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2564 วันที่ 8 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่ม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่ม
ในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด เหตุการณ์ดินถล่ม
สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะวิธีปฏิบัติตน
อย่างปลอดภัยกรณีเกิดดินถล่ม เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากเหตุการณ์ดินถล่ม ดังนี้
• หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะอาจถูกน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิตได้
• ห้ามเข้าใกล้หรือกลับเข้าไปในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำ
• อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย พ้นจากแนวการไหลของดินอย่างน้อย ๒ - ๕ กิโลเมตร
• ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ เพราะอาจได้รับอันตรายจากดิน หิน ต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำ
• หากพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนี เพราะอาจกระแทกกับหิน
หรือซากต้นไม้
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย
โทร.๑๗๗๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2564 วันที่ 8 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 08 ๓๐๔๕ ๕๓๑๓
1) หัวข้อเรื่อง ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินอะไรบ้าง ?
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินอะไรบ้าง ?
ปัญหาเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หมายถึง การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ไม่ใช่ความจำเป็น
ของกิจการ เช่น การเลิกจ้างเพราะเกิดจากความรู้สึกไม่พอใจกันในเรื่องส่วนตัวระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
หรือการจงใจกลั่นแกล้งกันให้เดือดร้อน ซึ่งในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่มีเหตุอันสมควร
ลูกจ้างมีสิทธิดังต่อไปนี้
1. ค่าชดเชย กรณีเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วันขึ้นไป ส่วนจะได้รับใน
อัตราเท่าไร ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน ตามมาตรา 118 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
2. ค่าชดเชยพิเศษ กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ
3. ค่าชดเชยพิเศษ กรณีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานโดยนำเครื่องจักร มาแทนกำลังคน
4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งกำหนดให้ทราบล่วงหน้า
5. ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมไม่ได้บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานโดยตรง แต่เป็นหลักการใน
วิธีการพิจารณาคดีเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแรงงาน กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้ศาลสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้า
ทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างเดิม แต่ถ้าหากศาลเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้นายจ้างต้อง
จ่ายค่าเสียหายแทนการรับกลับเข้าทำงาน
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ
สอบถามข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สายด่ วนยุ ติ ธรรม 1111 กด 77 ฟรี ต ลอด 24 ชั่ วโมง ช่ อ งทางเฟสบุ๊ ค :
ศูน ย์บ ริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุ ติธรรม Ministry Of Justice, Thailand แอปพลิเคชั น
Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2564 วันที่ 8 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ Call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345
1) หัวข้อเรื่อง โอนแล้ว! เงินผู้สูงอายุตกเบิก เข้าบัตรสวัสดิการฯ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โอนแล้ว! เงินผู้สูงอายุตกเบิก เข้าบัตรสวัสดิการฯ
ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุ กรมบัญ ชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100 บาท/เดือน สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และ 50 บาท/เดือน
สำหรับผู้มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี โดยจะจ่ายย้อนหลัง 4 เดือน ตั้งแต่ เดือน
มิถุนายน - กันยายน 2563 และจ่ายแบบเดือนเว้นเดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564
วงเงินนี้สามารถใช้จ่ายผ่านเครื่องรูดบัตร EDC แอปพลิเคชัน ถุงเงินประชารัฐ และถอนเป็นเงินสด
ได้ที่ตู้ ATM หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ Call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โทร. 0 2109 2345
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2564 วันที่ 8 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง คลังเตรียมเชื่อมระบบ Delivery "คนละครึ่ง - ยิ่งใช้ยิ่งได้" เริ่ม ต.ค. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลังเตรียมเชื่อมระบบ Delivery "คนละครึ่ง - ยิ่งใช้ยิ่งได้" เริ่ม ต.ค. นี้
กระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยความคื บหน้ า การเชื่ อ มต่ อ ระบบ Platform Delivery การส่ งสิ น ค้ า
อาหารและบริการต่าง ๆ เข้ากับระบบโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส ๓ โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
พั ฒ นาระบบ คาดว่ า จะเริ่ ม ใช้ ไ ด้ ในเดื อ นตุ ล าคมนี้ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ จ ะทำการเติ ม เงิ น คนละครึ่ ง รอบที่ ๒
อีก ๑,๕๐๐ บาท เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เบื้องต้นมีผู้ประกอบการ Delivery ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการฯ
เช่น ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้า โรบินฮู้ด แกร็บฟู้ด และช้อปปี้ฟู้ด เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งเตรียมที่ จะเชื่อ ม Platform Delivery สำหรับผู้ ให้ บริการส่งสินค้ าประเภทอาหาร
ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ได้ด้วย
การเชื่อมระบบดังกล่าว นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมโครงการ “คนละครึ่ง – ยิ่งใช้
ยิ่งได้” มีการจับจ่ายใช้สอยที่คล่องตัวมากขึ้น สอดคล้องกับมาตรการป้องกั นโรคโควิด-19 แล้ว ยังช่วยทำให้
ยอดการใช้จ่ายในโครงการเพิ่มขึ้นอีกด้วย
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 35 / 2564 วันที่ 8 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1584
1) หัวข้อเรื่อง ขนส่งขยายเวลาให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ใช้ต่อได้จนถึง 31 ธ.ค. 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขนส่งขยายเวลาให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ใช้ต่อได้จนถึง 31 ธ.ค. 64
ตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้งดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็น
ผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศ
เป็นอย่างอื่น โดยในช่วงระยะเวลาการงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อผ่อนปรนการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่
สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วยังสามารถใช้ขับรถต่อไปได้
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ได้เพิ่มการผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขับรถที่ใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าได้ ได้แก่ รถบรรทุก
ที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถปิคอัพป้าย
เหลือง) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้สามารถ
ประกอบการกิจการขนส่งสินค้าซึ่งมีความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนอีกด้วย
นอกจากการขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ในส่วนของประชาชนที่มีเอกสาร
ประกอบคำขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือ
รับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ
e-Learning ที่สิ้นอายุตั้งแต่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ กรมการขนส่งทางบก ได้อ นุโลมให้ใช้เป็ นเอกสาร
ประกอบการดำเนิ น การได้ จ นถึง วัน ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๔ อย่ างไรก็ ต าม สำหรับใบอนุ ญ าตขับรถและ
ใบอนุญ าตเป็นผู้ประจำรถใกล้จะถึงวันสิ้นอายุ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตสามารถดำเนินการอบรมผ่านระบบ
e-Learning ทางเว็ บ ไซต์ www.dlt-elearning.com ได้ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ นำผลการผ่ า นการอบรมดั ง กล่ า ว
มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเมื่อสำนักงานขนส่งเปิดดำเนินการ
********

-2-

