ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หนวยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงแรงงาน
1. ผูประกันตน ม. 33 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแลว พรอมบูสเตอร
เข็ม 3 ลงทะเบียนผาน e-service

มาตรการดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2. ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว

ให้ปลอดภัย
6 สิ่งหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล
แจงเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม
3.
กระทรวงการตางประเทศ
4.
มาตรการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
5. สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการ
ใชน้ำของประชาชนทุกพื้นที่

อินโฟกราฟค 1 ชุด
อินโฟกราฟค 1 ชุด
อินโฟกราฟค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ขอมู ลดัง กลาวเป น ข อมูล เพื่ อการสรางการรับรูที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กขอ ตกลงความรวมมื อ
การบู รณาการเสริมสรางการรับ รูสูชุ มชน จัง หวัดสามารถหาขอมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความขอ มูล ที่ ใช
เฉพาะพื้นที่ไดตามความถูกตองและเหมาะสม
2. ใหจัง หวัดนำขอมูลเพื่ อสรางการรับ รูตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสรางการรับรูสูชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวนโหลดขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชนไดที่ ชองทางไลน (Line) กลุม “ขอมูล
ขาวสารเพื่อการสรางการรับรู” และเว็บไซตกองสารนิเทศ สป. หัวขอ “การสรางการรับรูสูชุมชน”
*******

ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2564 วันที่ ธันวาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หนวยงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนวยงานเจาของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชองทางการติดตอ สายดวนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวขอเรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวให้ปลอดภัย
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ทองเที่ยวชวงฤดูหนาวใหปลอดภัย
ฤดู หนาวเป นช วงที่ ป ระชาชนนิ ยมท องเที่ ย วตามยอดเขาหรือเชิ งดอย เพื่ อ สัม ผัส อากาศหนาวและ
ชมความงามของธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งความรูเท าไมถึงการณ แ ละการขาดความระมัดระวัง อาจกอ ใหเกิ ด
อัน ตรายได กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีป ฏิ บั ติ
ในการท องเที่ ย วชวงฤดูห นาวอยางปลอดภั ย เพื่ อให ประชาชนรับ ทราบวิ ธีป ฏิบั ติ ในการป องกั นอั น ตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวชวงฤดูหนาว ดังนี้
 กางเต็นทพักแรม
- ไมกางเต็นทใกลตนไมหรือกิ่งไมแหง ปองกันตนไมลมทับ หรือกิ่งไมตกใส
- ไมจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ในเต็นท เพื่อปองกันเพลิงไหม และขาดอากาศหายใจ
 การถายรูปหรือชมวิว
- ไมถายรูปหรือชมวิวบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย เพราะอาจพลัดตกไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
- เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายขณะถายรูปหรือชมวิว อาทิ กระโดดลอยตัว ปนปายหนาผา
 การกอกองไฟ
- ไมกอกองไฟใกลเต็นทพักแรม เพราะอาจทำใหเกิดเพลิงไหมได
- ไมกอกองไฟบริเวณพงหญาแหงหรือวัสดุติดไฟงายเพื่อปองกันเพลิงไหมที่พักหรือลุกลามเปนไฟปา
 การใชเครื่องทำน้ำอุนระบบแกส
- เปดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ เพื่อใหอากาศถายเทสะดวก
- หากไดกลิ่นแกสขณะอาบน้ำ ใหรีบปดเครื่องทำน้ำอุน และออกจากหองน้ำทันที
 การขับรถขึ้นลงเขาและเสนทางหมอกควัน
- ใชเกียรและความเร็วใหเหมาะกับสภาพเสนทาง จะชวยใหควบคุมรถไดอยางปลอดภัย
- เปดไฟหนารถและไฟตัดหมอก จะชวยเพิ่มจุดสังเกตและมองเห็นเสนทางชัดเจนขึ้น
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจงเหตุสาธารณภัย ขอความชวยเหลือหรือสอบถามขอมูลสาธารณภัยเพิ่มเติม
ไดที่ สายดวนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
********
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ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2564 วันที่ ธันวาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
กรม / หนวยงาน กรมการกงสุล
หนวยงานเจาของเรื่อง กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
ชองทางการติดตอ Call Center กรมการกงสุล โทร. 0 2572 8442
1) หัวขอเรื่อง แจงเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง แจงเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ
กระทรวงการต า งประเทศ แจ ง เตื อ นประชาชนที่ ต อ งการเดิ น ทางไปทํ า งานในต า งประเทศ
เนื่ อ งจากที่ ผ านมามี ป ระชาชนจํ านวนมากที่ ถู ก หลอกลวงให ไปทํ า งานในต างประเทศ ในรู ป แบบต า ง ๆ
เมื่อเดิน ทางไปถึงแลวมักเปนงานที่ ผิดกฎหมายหรือไมไดรับคาจางและสิทธิประโยชนตามที่ไดตกลงกัน ไว
โดยนายหนาเถื่อนไดใชเฟซบุกเปนชองทางในการโฆษณาประกาศรับสมัครแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ
หรือมีการเชาอาคารสํานักงานและปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อใหดูนาเชื่อถือ ซึ่งเหยื่อมักถูกหลอกใหจายเงิน
คาดําเนินการ แลวถูกเลื่อนกําหนดการเดินทางออกไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดไมไดเดินทางไปทํางานตางประเทศ
บางรายถูกพาไปทํางานตางประเทศในรูปแบบนักทองเที่ยว โดยอางวาเมื่อไปถึงจะดําเนินการขอวีซาใหทํางาน
อยางถูกตองภายหลัง บางรายถูกหลอกไปคาประเวณีหรือทํางานในธุรกิจผิดกฎหมาย แรงงานไทยสวนใหญ
รูดีวาตนอยูในกระบวนการลักลอบไปทํางานผิดกฎหมายจึงไมกลาขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ สงผลให
ไมไดรับความคุมครองหรือสิทธิประโยชนอันพึงได จากนั้นนายหนาเถื่อนจะเชิดเงินที่อางวาเปนคาลงทะเบียน
และคาดําเนินการแลวหลบหนีไป ประชาชนจึงจําเปนตองทราบวาการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมายมี 5 วิธี ดังนี้
1. กรมการจัดหางานจัดสง ซึ่งเปนบริการของรัฐที่สงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยไมตอง
เสี ย ค าบริก าร นอกจากค า ใช จา ยที่ จํ าเป น เช น ค าตั๋ วเครื่ อ งบิ น ค า วีซ า โดยมี ก ารจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลง
ความรวมมือ ดานแรงงานเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ
2. บริษัทจัดหางานจัดสง โดยตองลงทะเบียนที่ศูนยคนหางานไปทํางานตางประเทศและตรวจสอบ
รายชื่อบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกตองและตําแหนงงานที่อนุญาตใหจัดสงไป
3. เดินทางไปทํางานดวยตนเอง โดยติดตอนายจางตางประเทศดวยตนเอง
4. นายจางในประเทศไทยที่ มี บริษั ท ในเครืออยูในตางประเทศหรือประมู ลงานในต างประเทศ
ไดสงลูกจางไปทํางาน
5. นายจางในประเทศไทยสงลูกจางไปฝกงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาฝมือลูกจาง หรือเพื่อรับ
การถายทอดเทคโนโลยี
หากมี ขอสงสัยหรือตอ งการความชวยเหลือ สามารถสอบถามไดที่ Call Center กรมการกงสุ ล
กระทรวงการตางประเทศ 0 2572 8442 หรือ Hotline สถานเอกอัครราชทูตในประเทศนั้น ๆ
********

ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2564 วันที่ ธันวาคม 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หนวยงานเจาของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ชองทางการติดตอ สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวขอเรื่อง 6 สิ่งหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง 6 สิ่งหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล
กระทรวงยุติธรรม แจงเตือนประชาชน 6 สิ่งที่ไมควรใหผูอื่นยืม เพื่อปองกันการโจรกรรมขอมูลสวน
บุคคลและถูกนำไปใชฉอโกงหรือกออาชญากรรม ดังนี้
1. โทรศัพทมือถือ : นอกจากใชติดตอสื่อสารแลว ยังสามารถใชโทรศัพทในการทำธุรกรรมทางการเงิน
หรือ Mobile Payment การชำระคาสินคาหรือบริการตาง ๆ บนเครือขายระบบอินเตอรเน็ต
2. คอมพิวเตอร/ laptop : ทานอาจถูกแอบดูขอมูลสวนตัว เชน บัญชี ชื่อผูใชงาน รหัสผาน หรือขอมูล
ทางการเงินผานการเชื่อมตอเครือขายสาธารณะ (Free WIFI)
3. บัต รเครดิต / บั ตร ATM : หากท านให ใครยื มบัต รเครดิตไปรูดแลว นอกจากจะอาจไมไดเงินคื น
ทานอาจถูกขโมยขอมูลบัตร เพื่อนำไปทำธุรกรรมที่ไมพึงประสงคไดดวย
4. เอกสารสวนตัว : ใบแจงยอดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีธนาคาร สมุดเช็ค บัตรประชาชน เลมทะเบียนรถ
สำเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่ปรากฏขอมูลสวนตัว
5. e-mail : นำไปใชสมั ค รเฟสบุ ค ปลอม สรางขอ มูล ปลอม เพื่ อไปหลอกขายของ หรือ ทำธุรกรรม
ที่ผิดกฎหมาย
6. Facebook/ line : เปนแพลตฟอรมออนไลนที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ถาหากไมระมัดระวัง
ในการใช อาจถูกเปลี่ยนรหัสแลวนำไปแอบอางขายของ หลอกยืมเงิน หรือทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาดานกฎหมาย บริการดานงานยุติธรรมตาง ๆ หรือสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
********
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ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2564 วันที่ ธันวาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หนวยงาน สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ
หนวยงานเจาของเรื่อง กลุมประชาสัมพันธและเผยแพร
ชองทางการติดตอ โทร. ๐ ๒554 1800 ตอ 1066 และ 1067
1) หัวขอเรื่อง สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นที่
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นที่
สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) เรงขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการแหลงน้ำขนาดเล็ก เพื่อตอบสนอง
ความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นที่ หวังยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหทองถิ่นมีบทบาท
รวมแกไขปญหาดานน้ำในทุกมิติไดอยางยั่งยืน และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ
แหลงน้ำขนาดเล็กที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยไดดำเนินการ 3 สวน ดังนี้
1. การจัดทำทะเบียนแหลงน้ำ เพื่อจัดเปนขอมูลกลางดวยระบบสารสนเทศ และปจจุบันหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดเขาลงทะเบียนแหลงน้ำในระบบ Thai Water Resource (TWR) รวมแลวกวา 61,486 แหง
ซึ่งจากการดำเนินการที่ผานมา พบวามีปญหาอุปสรรคในบางจุด และ สทนช. จะไดหารือกับทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการรวมกันในระยะตอไป
2. การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กในคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด
ซึ่งคณะทำงานจะมีบทบาทหนาที่ในการสำรวจขอมูล สภาพปญหาในพื้นที่ กำหนดพื้นที่เปาหมาย จำแนกรูปแบบ
โครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กำหนดหนวยงานหลักและรองในการดำเนินการ และกำหนด
แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนสรางความเขมแข็งในชุมชนระดับตำบล
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจะเรงดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานใหครบทั้ง 76 จังหวัดตอไป
3. การจัดทำคูมือขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กดานทรัพยากรน้ำ เพื่อเปนการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลางและทองถิ่นในการพิจารณา
เสนอโครงการและกิ จกรรมการพั ฒ นาแหลงน้ ำขนาดเล็ กให เป นระบบยิ่งขึ้น โดยจะจัดทำคูมื อขับ เคลื่อ น
โครงการขนาดเล็ ก ด า นทรั พ ยากรน้ ำ เพื่ อ ใช เป น กรอบมาตรฐานการดำเนิ น การพั ฒ นา บำรุ ง รั ก ษา
และการจัดตั้งองคกรผูใชน้ำสำหรับแหลงน้ำขนาดเล็ก ที่สอดคลองกับอำนาจหนาที่และยกระดับการทำงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตลอดจนใชเปนกรอบในการพัฒนาและบำรุงรักษาแหลงน้ำขนาดเล็ก
ดวยฐานขอมูล และสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศ และจะเรงดำเนินการขับเคลือ่ นใหเปนรูปธรรมตอไป.
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ www.onwr.go.th
หรือ Facebook Fanpage : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
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ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2564 วันที่ ธันวาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หนวยงาน สำนักงานประกันสังคม
หนวยงานเจาของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ
ชองทางการติดตอ สายดวนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวขอเรื่อง ผูประกันตน ม. 33 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแลว พรอมบูสเตอร เข็ม 3 ลงทะเบียนผาน e-service
2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ

เรื่อง ผูประกันตน ม. 33 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแลว พรอมบูสเตอร เข็ม 3 ลงทะเบียนผาน e-service
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบายใหมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปนวาระแหงชาติ
ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ไดดำเนินการเรงกระจายวัคซีนอยางเรงดวนเมื่อตนเดือน
มิถุนายน 2564 ที่ผานมา ครบจำนวน 2 เข็มใหกับผูประกันตนมาตรา 33 ไปแลวกวา 3 ลานคน ยอดฉีดวัคซีน
เข็ม 1+2 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา ดำเนินการฉีดวัคซีนสะสมจำนวนทั้งสิ้นกวา 3.3 ลานโดส
อยางไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมไดปฏิบัติตามขอกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขกรณีผูไดรับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เข็มกระตุน สําหรับผูที่ไดรับวัคซีนสูตร AA หรือแอสตราเซนเนกา ครบ 2 เข็ม ใหฉีดวัคซีนกระตุนเข็ม 3
ใหมีระยะหางการไดรับวัคซีนประมาณ 5 เดือนขึ้นไป โดยเรงดำเนินการเตรียมความพรอมฉีดวัคซีนเข็ม 3
หรือบูสเตอรโดส พรอมสำรวจความตองการของผูประกันตนมาตรา 33 ที่ประสงคขอรับวัคซีนเข็มกระตุนโดยเร็ว
เพื่อป องกันและควบคุมโรคด วยการฉี ดวัคซีนใหกับ ผูประกันตน ประกอบกิจการและขับ เคลื่อนเศรษฐกิ จ
ใหเดินหนาตอไปเพื่อเตรียมความพรอม สำนักงานประกันสังคม ไดเปดโอกาสใหผูประกันตนที่ไดรับวัคซีน
แอสตราเซนเนกา มาแลว 2 เข็ม และประสงครับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอรโดส สามารถลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนผานระบบ e-Service ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สำนักงานประกันสังคม คาดวาจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ใหผูประกันตนภายในตนเดือนกุมภาพันธ
2565 พรอมรวมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ดวยความมุงมั่นในการใหความชวยเหลือผูประกันตน
ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางเต็มความสามารถ และรวมเปนสวนหนึ่ง
ในการปองกันและควบคุมโรคดวยการฉีดวัคซีนอยางรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพรระบาด ลดความรุนแรง
ของโรคโดยเร็ว
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สายดวนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
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