ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. ข่าวดี ! ขยายเวลา “เราชนะ” ไปจนถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๔
2. สธ. แนะนำผู้ป่วยที่มีผลยืนยันการติดเชื้อเป็นบวกขอรับ กระทรวงสาธารณสุข
ความช่วยเหลือลงทะเบียนหาเตียง
กระทรวงแรงงาน
3. เปิด “สายด่วน 1506” ช่วยผู้ประกันตนตรวจ - รักษา
โควิด-19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัย?
เศรษฐกิจและสังคม

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. สทนช. ยืนยันไม่มีการเก็บค่าน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคใน สำนักนายกรัฐมนตรี
ครัวเรือนและการเกษตร

-

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”
4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ข่าวดี ! ขยายเวลา “เราชนะ” ไปจนถึง 30 มิ.ย. 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข่าวดี ! ขยายเวลา “เราชนะ” ไปจนถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๔
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิของ “โครงการเราชนะ”
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากเดิมที่สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔ เพื่ อ บรรเทาผลกระทบให้ ป ระชาชนที่ ไม่ สามารถเดิ น ทางออกไปใช้ จ่ า ยในช่ วงการระบา ดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ มีการเพิ่มกลุ่ มเป้ าหมายของผู้ ที่
ได้รับสิทธิเป็น ๓๓.๕ ล้านคน (เพิ่ม ๒.๔ ล้านคน) จากเดิม ๓๑.๑ ล้านคน
สำหรั บ ที่ ผ่ า นมา กระทรวงการคลั ง ได้ รั บ เบาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ของประชาชนหรื อ
ผู้ป ระกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยมีพฤติกรรมการใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น การแลกเป็นเงินสด การขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งได้มีการ
ติดตามและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
โดยหากตรวจสอบพบว่ า มี ก ารกระทำผิ ด เงื่อ นไขจริ ง ร้ า นค้ า จะถู ก ระงั บ การใช้ เครื่ อ งรู ด บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอ
ความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิของตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ ให้บริการที่เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1422
1) หัวข้อเรื่อง สธ. แนะนำผู้ป่วยที่มีผลยืนยันการติดเชื้อเป็นบวกขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนหาเตียง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สธ. แนะนำผู้ป่วยที่มีผลยืนยันการติดเชื้อเป็นบวกขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนหาเตียง
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดต่อสายด่วน 1669, สายด่วน 1668 และ สายด่วน 1330 เพื่อขอรับ
ความช่วยเหลื อในการรัก ษาโรคโควิด -19 เป็ น จำนวนมาก ทำให้ ในบางครั้งจึ งอาจเกิ ดความล่ าช้า ในการ
ให้ บ ริ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ เปิ ด ให้ ผู้ป่วยที่ มี ผลยื น ยั น การติ ด เชื้ อ เป็ น บวกสามารถขอรับ ความ
ช่วยเหลือลงทะเบียนหาเตียง ในการรักษาโรคโควิด-19 ได้อีกหนึ่งช่องทางโดยท่านสามารถเข้าไปที่ ไลน์แอด
(Line@) @sabaideebot (สบายดีบอต) และแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือโดยกรอกข้อมูล ได้แก่
ชื่อ-สกุล ผลตรวจแล็บ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ของท่าน ทั้งนี้ หากท่าน
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่านต่อไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506
1) หัวข้อเรื่อง เปิด “สายด่วน 1506” ช่วยผู้ประกันตนตรวจ - รักษาโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิด “สายด่วน 1506” ช่วยผู้ประกันตนตรวจ - รักษาโควิด-19
รัฐบาลได้เปิ ดศูน ย์บริหารสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำนัก งานประกั นสังคม
โทรสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๖ ภายใต้โครงการ “แรงงานเราสู้ด้วยกัน” เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์
ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จำนวน ๑๐ คู่สาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อสร้างความอุ่นใจต่อชีวิต
และสุขภาพของผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางการติดต่อให้ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ๓๙ และ ๔๐ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ได้รับคำแนะนำหลักเกณฑ์การตรวจหาเชื้อ หากตรวจพบเชื้อโควิด -19 จะประสานหาสถานพยาบาลในเครือ
ประกันสังคม และส่งตัวผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน ผู้ประกันตนที่มีความเสี่ยงหรือผู้สัมผัสเชื้อ สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิว
ตรวจหาเชื้อฟรีได้ ที่ เว็ บไซต์ https://sso.icntracking.com หั วข้ อ “ตรวจคั ดกรอง Self-Screen covid-19”
และรับการตรวจได้ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
นอกจากนี้ จะได้ ด ำเนิ น การขยายจุ ด ตรวจไปยั งพื้ น ที่ สีแ ดงอื่ น ๆ ที่ มี ผู้ป ระกั น ตนในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมจำนวนมาก เช่น ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น ต่อไป
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564

กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2123 1234
1) หัวข้อเรื่อง Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัย?
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัย?
ช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง หลายหน่วยงานต้องออกมาตรการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ เพื่ อลดการแพร่เชื้อด้ วยการทำงานที่บ้าน (Work from Home) จึงมีการนำเทคโนโลยี ต่าง ๆ
รวมถึงระบบออนไลน์ เข้ามาช่วยให้การทำงานยังคงเป็นไปอย่างราบรื่น แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง คือ ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์หรือเทคโนโลยีขณะที่เราต้องทำงานที่บ้าน จึงขอแนะนำ 5 ข้อแนะนำดี ๆ ในการ Work
from Home อย่างไรให้ปลอดภัย ดังนี้
1. ระมัดระวังการโจมตีในรูปแบบ Social engineering เช่น อีเมลล์ปลอมของผู้บริหารเพื่อหลอก
ให้ส่งข้อมูล โอนเงิน หรือเพื่อขโมยข้อมูล
2. การรักษาปลอดภัยของรหัสผ่านรวมถึงการตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi ให้คาดเดาได้ยาก ไม่ซ้ำกับบริการอื่น ๆ
3. เมื่ออยู่นอกบ้าน ควรเชื่อมต่อ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือ แต่หากต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะ
ควรใช้ VPN และระบบ Anti-Virus เสมอ
4. ไม่ควรให้ผู้อื่นใช้งานอุปกรณ์ของสำนักงาน ขณะทำงานที่บ้าน
5. เตรียมพร้อมการแจ้งเหตุ และประสานงานกับที มไอที ข ององค์ก รอยู่ เสมอหากมีเหตุ ผิด ปกติ
เกิดขึ้น
*********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 16 / 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒554 1800 ต่อ 1066 และ 1067
1) หัวข้อเรื่อง สทนช. ยืนยันไม่มีการเก็บค่าน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและการเกษตร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สทนช. ยืนยันไม่มีการเก็บค่าน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและการเกษตร
ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากในขณะนี้ และเกิดข้อกังวลในหมู่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ
เกี่ยวกับการเก็บค่าน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและการเกษตร ว่าจะเป็นการซ้ำเติมเพิ่ มรายจ่าย
ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่นั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ชี้แจงว่าการเก็บค่าใช้น้ำตาม พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ ได้เก็บเพื่อแสวงหากำไร แต่มีเจตนารมณ์เพื่อผู้ใช้น้ำทุกรายมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดน้ำและคิดวางแผนการใช้น้ำอย่างครอบคลุม
ทั้งนี้ การใช้ ท รัพ ยากรน้ำเพื่ อดำรงชีวิต ในส่วนของการใช้น้ ำเพื่ อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือ น
จะไม่มีการเก็บค่าใช้น้ำแต่อย่างใด ส่วนหลักการเก็บค่าใช้น้ำสำหรับการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ
มีหลักเกณฑ์ คือ การทำการเกษตรในรอบแรกของปีจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายไม่ว่าเกษตรกรจะเพาะปลูกหรือมี
พื้นที่ทำการเกษตรจำนวนกี่ไร่ก็ตาม แต่สำหรับในช่วงฤดูแล้งที่มีความจำเป็นต้องสำรองน้ำต้นทุนเพื่อการ
อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ หรือการผลักดันน้ำเค็ม การทำการเกษตรหรือเพาะปลูกข้าวรอบสอง
จำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้
ดังนั้ น การกำหนดหลั ก เกณฑ์ ในการเก็ บค่ าใช้ น้ ำสำหรับการเพาะปลู ก รอบสองที่ เกิน จากแผน
ที่กำหนดจึงเป็นมาตรการทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมลดการ
ใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถนำปริมาณน้ำที่มีอยู่ ไปช่วยเหลือในส่วนของการ
อุปโภค-บริโภค ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
ส่วนการคิดอัตราค่าใช้น้ำและรูปแบบการเก็บค่าใช้น้ำ จะแตกต่างกันไปตามสภาพและความพร้อม
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละนำมาหารื อ กั บ
คณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มากที่สุด โดยทุกขั้นตอนจะ
ดำเนินไปอย่างละเอียดรอบคอบ และขอยืนยันว่าในช่วง 2 ปีต่อจากนี้ จะไม่มีการเก็บค่าน้ำในส่ วนของภาค
การเกษตรอย่างแน่นอน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. ยกระดับ “การกระจายวัคซีน” เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
สูงสุด
กระทรวงเกษตรและ
2. ยกระดับแผงเนื้อ - ไข่ ในตลาดสด ให้ปลอดภัย
สหกรณ์
ไร้โควิด-19
กระทรวงการคลัง
3. เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ ป่วยโควิด-19 เข้ารักษา
รพ.สนาม เบิกได้
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4. ขยายเวลาผู้ประกันตน จาก ม.๓๓ เป็น ม.๓๙ และขยาย กระทรวงแรงงาน
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
5. เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า ๒๐๐,๐๐๐ อัตรา รองรับ
คนว่างงานทั่วประเทศ
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”
4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ยกระดับ “การกระจายวัคซีน” เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยกระดับ “การกระจายวัคซีน” เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด
นายกรัฐมนตรีได้หารือกับที มที่ปรึก ษา เกี่ยวกับการยกระดับการกระจายวัคซีน เป็นวาระสำคั ญ
เร่งด่วนสูงสุด โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
1. ผลักดันให้มีการจัดหาวัคซีนให้ได้เพิ่มมากขึ้นในทุกวิถีทาง โดยมีเป้าหมาย 10 - 15 ล้านโดส
ต่อเดือน จากวัคซีนที่มีความหลากหลายในปัจจุบันโดยรัฐและเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
2. มีโครงสร้างที่จัดกลุ่ม แบ่งงาน ผสมผสานการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน
โดยต้องให้มีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง ผลักดันแนวหน้าในการฉีดวัคซีนให้เป็นเชิงรุก
3. จัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก โดยใช้สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์ประชุมฯ ศูนย์กีฬา โรงแรม
โรงพยายบาลเอกชน เพื่อลดภารกิจของโรงพยาบาลหลัก และสาธารณสุข ที่ต้องรองรับ ดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก
โดยศูนย์ฉีดวัคซีนฯ จะดึงการมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนทางเลือกในกลุ่มที่มีศักยภาพเพิ่มเติมจากของภาครัฐ
4. ตั้งเป้าหมายการฉีดให้ได้ 300,000 โดสต่อวัน หรือมากกว่า และเป้าหมายฉีดให้ประชาชน
50 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้หรือเร็วกว่า
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียั งได้ เน้ น ย้ำ ให้ มี การปรับปรุงการคั ดกรอง และระบบการเข้ ารับการ
รักษาพยาบาลให้มีช่องทาง และการขนส่งเคลื่อนย้าย ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กรมปศุสัตว์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมปศุสัตว์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2653 4444
1) หัวข้อเรื่อง ยกระดับแผงเนื้อ - ไข่ ในตลาดสด ให้ปลอดภัย ไร้โควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยกระดับแผงเนื้อ - ไข่ ในตลาดสด ให้ปลอดภัย ไร้โควิด-19
ช่วงนี้โรคโควิด-19 ยังระบาดในหลายพื้นที่ ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหาร
มากขึ้น รัฐบาลโดยกรมปศุสัตว์ จึงลงพื้นที่ตลาดสดทั่วประเทศ เพื่อดูแลสุขลักษณะแผงขายเนื้อสัตว์และไข่สด
ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK และหลักการ DMHTT
ได้แก่ การให้ผู้ค้ามีการเว้นระยะห่างกับผู้ซื้อ (Distancing) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (Mask)
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ (Hand) ไม่ใช้มือจับเนื้อสัตว์โดยตรง ต้องใส่ถุงมือ หรือใช้ที่คีบ
หากมีอาการต้องสงสัยต้องรีบตรวจโดยเร็ว (Testing) และ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะอย่างเคร่งครัด (Thai cha na)
ซึ่งร้านค้ าที่ ทำคุณ ภาพและสุข ลักษณะได้ตามมาตรฐาน จะมีสัญ ลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ติดอยู่ เพื่ อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ
จากการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์กว่า ๑,๘๒๐ ตัวอย่าง จากกว่า ๒๐๐ สถานที่จำหน่าย เช่น ตลาดสด
ในพื้ นที่สีแดง ร้านสะดวกซื้อ ห้ างร้านโมเดิ ร์น เทรด รวมถึงโรงฆ่าสัตว์และสถานที่ ตัดแต่งอีกกว่า ๑,๖๐๐
ตัวอย่าง พบว่าทุกตัวอย่างเนื้อสัตว์ปลอดภัยไร้เชื้อโควิด-19
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ Call center 0 2270 6400
1) หัวข้อเรื่อง เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ ป่วยโควิด-19 เข้ารักษา รพ.สนาม เบิกได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ ป่วยโควิด-19 เข้ารักษา รพ.สนาม เบิกได้
แจ้งข่าวสำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) กรมบัญชีกลาง
ออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติม กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาจะต้องเข้ารับ
การรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ขณะที่ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโควิ ด -19 ระลอกใหม่ ทำให้ มี จ ำนวนผู้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานพยาบาลของทางราชการไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และอาจต้องส่งตัว
เพื่อเข้ารับการรักษายังสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ รพ.สนาม สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล จึงปรับให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข ดังนี้ "หากสถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องเปิ ดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจ
สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ใ นสถานที่ใดหรือเรียกชื่ออย่างใด สามารถเบิก
ค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้"
ทั้งนี้ หากมีข้ อสงสั ย สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ที่ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๒, ๖๘๕๔,
๔๔๔๑ หรือ Call center กรมบัญชีกลาง ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533
1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาผู้ประกันตน จาก ม.33 เป็น ม.39 และขยายการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลาผู้ประกันตน จาก ม.๓๓ เป็น ม.๓๙ และขยายการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนง
เป็นผู้ประกันตน และการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ พ.ศ.๒๕๖๔ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตน และสิทธิความคุ้มครองจาก
สำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศฉบับนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้
๑. ให้มีการขยายระยะเวลารับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่สิ้นสภาพแล้ว ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้รับการขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนง
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยให้แสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ภายใน ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๔
๒. ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุ น
ตามมาตรา ๓๙ สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึงงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ให้นำส่งภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๔
ประกาศกฎกระทรวงฉบั บ นี้ จะทำให้ รัก ษาสถานภาพการเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา ๓๙
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ประกัน สั งคมได้ ประมาณ ๒๐๗,๐๐๐ คน และทำให้ มี ห ลัก ประกัน ด้ านสุ ขภาพผ่า น
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
รวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤตโควิด -19 ทุกด้าน เพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการ
แก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะเยียวยาและบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประกัน ตนในระบบประกัน สังคมในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด-19 ให้ รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ มากที่สุด
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๒
1) หัวข้อเรื่อง เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ
รั ฐ บาลให้ ค วามสำคั ญ และติ ด ตามสถานการณ์ ก ารจ้ า งงานปั จ จุ บั น มาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน ตลอดจน
มาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือน และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเชิงรุก โดยให้กระทรวงแรงงาน
ติดตามตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงาน ซึ่งขณะนี้ ได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งงานประจำและ
งานพาร์ทไทม์ จากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงานแบบเต็มเวลา จำนวน ๒๒๕,๒๐๗
อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง ๑๐ อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่ ๑. แรงงาน
ด้านการผลิต ๒. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ, แรงงานทั่วไป ๓. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ ๔. ตัวแทน
นายหน้ าขายบริก ารธุ รกิ จ อื่ น ๆ ๕. พนั ก งานขายและผู้ น ำเสนอสิ น ค้ าอื่ น ๆ ๖. พนั ก งานบริ ก ารลู ก ค้ า
๗. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ ๘. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย,เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)
๙. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ และ ๑๐. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ
ผู้ว่า งงานที่ ประสงค์ จะหางานทำ สามารถเลื อ กสมั ครงานผ่า นช่อ งทางการให้ บริก ารจัด หางาน
รูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ www.ไทยมีงานทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยง
การเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ ท่ านสามารถติดต่ อขอรับบริการ ณ ศู น ย์บริก าร
จัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ และสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒
*********

