


 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ธ.ก.ส. จัดโครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 กระทรวงการคลัง - 

2. การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 
ตั้งแต่ ๑๖ ธ.ค. ๖๔ 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายป้ายแดง 

ในส่ือสังคมออนไลน์ ย้ำป้ายแดงปลอมผิดกฎหมาย 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. เมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบหนี้? กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. มีผลแล้ว! ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-

ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย - 

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 
คร้ังที่ 49 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ภายนอก สำนักประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2555 0555 

1) หัวข้อเร่ือง ธ.ก.ส. จัดโครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธ.ก.ส. จัดโครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด้าน
การดำเนินชีวิต ด้านรายได้ที่ลดลง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามวิกฤต ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนิน 
“โครงการ ๑ สาขา สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19” 

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศกว่า ๑,๒๐๐ สาขา 
จะร่วมค้นหาเกษตรกรลูกค้า บุคคลในครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ผู้ที่ลงทะเบียนขอสินเช่ือโควิด-19 แรงงานคืนถิ่น 
บัณฑิตจบใหม่ที่ยังว่างงานและสนใจที่จะนำความรู้มาพัฒนาภาคการเกษตร รวมถึงกลุ่มบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพลูกค้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น  
เพื่อเข้าร่วมการพัฒนา ฟื้นฟู และสร้างอาชีพใหม่ ๆ โดยให้มีการส่งเสริมอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพต่อ ๑ สาขา  

สำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ๑) การสนับสนุนการพึ่งตนเอง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วม
โครงการจะได้เรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หรือแหล่งเรียนรู้ เช่น ชุมชนต้นแบบฯ / ศูนย์เรียน รู้ฯ           
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น และ ๒) การสนับสนุนการสร้างอาชีพ 
โดยยึดหลักการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของสมาชิก การจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่ม (แผนอาชีพ หรือแผนธุรกิจ) 
พร้อมกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จ จากนั้นต่อยอดการพัฒนาสู่โครงการอื่น ๆ อาทิ โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย 
โครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมในการพัฒนาช่องทางการตลาด Online ที่เช่ือมโยงไปสู่ตลาด Social 
Commerce และตลาด Offline รองรับการจำหน่ายผลผลิตทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น ตลาดนัดของดี 
วิถีชุมชน ส่วนงานราชการ  เรือนจำ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม สถานีบริการน้ำมัน PTTOR  เป็นต้น 
รวมถึงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าลงทุน อาทิ สินเช่ือร่วมกลุ่ม สินเช่ือสู้ภัยโควิด 
สินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย สินเช่ือสานฝันสร้างอาชีพ สินเช่ือนวัตกรรมดีมีเงินทุน เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2564 วันที่  17  ธันวาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
ช่องทางการติดต่อ Call Center กรมการกงสุล โทร. 0 2572 8442 
1) หัวข้อเร่ือง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้ังแต่ 16 ธ.ค. 64 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้ังแต่ 16 ธ.ค. 64 
กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ขอแจ้งการปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. การเดินทางเข้าประเทศแบบยกเว้นการกักตัว (Test & Go) ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดและ

เดินทางมาจากประเทศต้นทางที่กำหนดให้ยกเว้นการกักตัว จะเข้ารับการตรวจหาเช้ือฯ แบบ ATK (จากเดิม RTPCR) และ
รอผล ณ สถานที่ที่กำหนด ก่อนจะเดินทางไปได้ทุกพื้นที่ 

๒. การเดินทางเข้าประเทศแบบ Sandbox Programme เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดและเดินทาง
มาจากประเทศใดก็ได้ โดยพำนักอยู่ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา ๕ วัน (จากเดิม ๗ วัน) ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่น  

๓. การเดินทางเข้าประเทศแบบ Alternative Quarantine (AQ) ผู้เดินทางถ้าไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับ
วัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ต้องเข้ารับการกักตัวที่โรงแรม AQ หรือสถานกักกันที่ราชการกำหนดเป็นเวลา ๑๐ วัน หรือ
กรณีได้รับวัคซีนครบ ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา ๕ วัน 

๔. ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี หรือเคยได้รับเช้ือโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าไทย จะต้องปฏิบัต ิดังนี้ 
๔.๑ ผู้เดินทางอายุ ๑๒-๑๗ ปี ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 (ที่ไทยรับรอง) อย่างน้อย ๑ เข็ม หรือหากไม่เคย

ได้รับวัคซีนจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง  
๔.๒ ผู้เดินทางอายุ  ๖ -๑๑ ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและ 

ต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเวลาเดินทาง 
๔.๓ ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า ๖ ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนและไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือโควิด -19 

ด้วยวิธี RT-PCR ประกอบการเดินทางเข้าประเทศ แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง 
๔.๔ ผู้เดินทางที่เคยติดเช้ือโควิด-19 ภายใน ๓ เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถใช้เอกสาร COVID-19 

recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้ว 
๔.๕ ผู้เดินทางที่เคยติดเช้ือโควิด-19 เกิน ๓ เดือน จะต้องได้รับวัคซีน (ที่ไทยรับรอง) อย่างน้อย ๑ เข็ม 

๕. การเพิ่มช่องทางเข้าออกทางบกและทางเรือสำหรับการเข้าประเทศแบบยกเว้นการกักตัว (Test & Go) 
และแบบ Sandbox Programme โดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดและต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือ
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง 

๖. มาตรการอ่ืน ๆ สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ 
๖.๑ ผู้เดินทางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเส่ียงสูง (high-risk contact – HRC) สามารถเข้ารับการกักกักตัวในโรงแรม 

ที่พักเดิม หรือที่จองไว้ หากโรงแรมไม่ขัดข้อง โดยกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดระยะเวลาการกักตัวและแนวทางเพิ่มเติม 
๖.๒ ผู้เดินทางเป็นผู้ติดเช้ือโควิด-19 แต่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) สามารถเข้ารับการ

กักกันตัวในโรงแรมในรูปแบบ hotel isolation เป็นเวลา ๑๐ วัน 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 49 / 2564 วันที่  17  ธันวาคม  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1584 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนอย่าหลงเช่ือโฆษณาขายป้ายแดงในส่ือสังคมออนไลน์ ย้ำป้ายแดงปลอมผิดกฎหมาย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนอย่าหลงเช่ือโฆษณาขายป้ายแดงในส่ือสังคมออนไลน์ ย้ำป้ายแดงปลอมผิดกฎหมาย 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตรวจสอบพบการประกาศขายป้ายแดง พร้อมสมุดคู่มือประจำรถ 
ใช้กับเคร่ืองหมายพิเศษในส่ือสังคมออนไลน์ โดยดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น “ป้ายแดงปลอม”  
ที่มิได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และป้ายแดงที่ถูกต้องอยู่ในความครอบครองของบริษัทผู้จำหน่ายรถ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายป้ายแดง จึงขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเช่ือซื้อป้ายแดงที่มีการประกาศขาย
ดังกล่าว เนื่องจากการนำป้ายแดงปลอมไปติดที่รถจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐานใช้
เอกสารทางราชการปลอม มีโทษถึงข้ันจำคุก ต้ังแต่ 6 เดือน - 5 ปี ปรับต้ังแต่ 1,000 - 10,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ  

สำหรับวิธีการสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น 
สามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา ต้องมีลายน้ำตราเคร่ืองหมายราชการ ขบ. (รูปมาตุลี
เทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก
ออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถ เพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น  
โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียนโดยต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือ
ประจำรถ และใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย ไม่ใช่ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะนำไปจำหน่ายต่อได้  

กรมการขนส่งทางบกมีระบบบริการใบอนุญาตเคร่ืองหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับผู้จำหน่ายรถ
หรือตัวแทนจำหน่ายในการรายงานข้อมูลการใช้และตรวจสอบ เคร่ืองหมายป้ายแดง โดยบันทึกข้อมูลการใช้
เคร่ืองหมายฯ เมื่อส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อประกอบด้วย หมายเลขเคร่ืองหมายฯ ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถ 
หมายเลขเคร่ืองยนต์ เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขสมุดประจำรถ วันที่อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อรถ ข้อมูลผู้ซื้อ 
และวันที่ต้องจดทะเบียนรถ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการแบบออนไลน์  
(e-Service) เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ครอบครองป้ายแดง ผู้จำหน่ายรถ หรือตัวแทนจำหน่าย 
และผู้ซื้อรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน การใช้ป้ายแดงปลอมได้  

สำหรับการใช้รถป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยไม่นำรถไปจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี  
ให้ถูกต้อง การกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน  
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งหากรถเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกโจรกรรมรถยนต์จะยากต่อการติดตาม 
ตรวจสอบ จึงแนะนำให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ณ กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถโดยเร็ว 

*********
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง เมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบหนี้ ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้องรับผิดชอบหนี้ ? 
กระทรวงยุติธรรม แนะความรู้ให้กับประชาชน กรณีเมื่อเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต ใครต้อง

รับผิดชอบหนี้ โดยผู้ที่ต้องรับผิดชอบ มีดังนี้ 
• บิดาหรือมารดาเป็นเจ้าของบัตรเครดิตผู้มีหน้าที่รับภาระต้องเป็น “บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย” 

เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ชำระหนี้ได้ แต่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดก 
ที่ตกทอดได้แก่ตน หากไม่มีทรัพย์มรดกตกทอด บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 

• คู่สมรสเป็นเจ้าของบัตรเครดิตกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส และหนี้บัตรเครดิตเกิดขึ้นภายหลัง
การสมรส สามีหรือภริยาของคู่สมรสที่เสียชีวิต อาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สิน ก้อนนั้น ๆ หากพิสูจน์ได้ว่า 
หนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายร่วมกันในระหว่างสมรส ซึ่งถือว่าเป็นหนี้ร่วมกันระหว่างสามีภริยา 

• เป็นผู้ถือบัตรเสริมเนื่องจากบัตรเสริมและบัตรหลักของบัตรเครดิตนั้น “ใช้วงเงินร่วมกัน”  
จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้บัตรเครดิตทั้งนี้ หนี้บัตรเครดิต มีอายุความ 2 ปี นับแต่มีการชำระหนี้แก่สถาบัน
การเงินคร้ังสุดท้าย และเป็น “คดีแพ่ง” ไม่ใช่คดีอาญาจึงไม่มีโทษจำคุก แต่หากไม่ชำระหนี้ สถาบันการเงิน 
มีสิทธิบังคับคดีด้วยการยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดหรือหักเงินเดือน 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 
กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการปกครอง 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์  0 2221 0151 - 8 

1) หัวข้อเร่ือง มีผลแล้ว! ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มีผลแล้ว! ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน 

กรมการปกครองเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เร่ือง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขอ อนุมัติ 
อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำส่ัง ข้อบังคับ หรือ
ประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 

2) กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

3) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน  ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  
0 2221 0151 - 8 

******** 
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ลำดับ เรื่อง หนวยงาน เอกสารประกอบ 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

1. ผูประกันตน ม. 33 ท่ีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแลว พรอมบูสเตอร 
เข็ม 3 ลงทะเบียนผาน e-service 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 

2. ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ท่องเท่ียวช่วงฤดูหนาว 

ให้ปลอดภัย 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟค 1 ชุด 

3. 6 ส่ิงหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟค 1 ชุด 

4.  แจงเตือนคนไทยท่ีจะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ - 

มาตรการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5. สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการ
ใชน้ำของประชาชนทุกพื้นท่ี 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟค 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลเพื่อการสรางการรับรูท่ีมาจากทุกกระทรวงตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

การบูรณาการเสริมสรางการรับรูสูชุมชน จังหวัดสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมหรือขยายความขอมูลท่ีใช 
เฉพาะพื้นท่ีไดตามความถูกตองและเหมาะสม 

2. ใหจังหวัดนำขอมูลเพื่อสรางการรับรูตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสรางการรับรูสูชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวนโหลดขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชนไดท่ี ชองทางไลน (Line) กลุม “ขอมูล
ขาวสารเพื่อการสรางการรับรู” และเว็บไซตกองสารนิเทศ สป. หัวขอ “การสรางการรับรูสูชุมชน” 

******* 

ขอมูลขาวสารเพ่ือสรางการรับรูสูชุมชน 
ครั้งท่ี 50 / 2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หนวยงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หนวยงานเจาของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ชองทางการติดตอ สายดวนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวขอเร่ือง ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ท่องเท่ียวช่วงฤดูหนาวให้ปลอดภัย 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

เร่ือง ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ทองเที่ยวชวงฤดูหนาวใหปลอดภัย 
        ฤดูหนาวเปนชวงที่ประชาชนนิยมทองเที่ยวตามยอดเขาหรือเชิงดอย เพื่อสัมผัสอากาศหนาวและ 
ชมความงามของธรรมชาติ ซึ่งบางคร้ังความรูเทาไมถึงการณและการขาดความระมัดระวัง อาจกอใหเกิด
อันตรายได กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติ 
ในการทองเที่ยวชวงฤดูหนาวอยางปลอดภัย เพื่อใหประชาชนรับทราบวิธีปฏิบัติในการปองกันอันตราย 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการทองเที่ยวชวงฤดูหนาว ดังนี้ 
             กางเต็นทพักแรม 
         - ไมกางเต็นทใกลตนไมหรือก่ิงไมแหง ปองกันตนไมลมทับ หรือกิ่งไมตกใส 
         - ไมจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ในเต็นท เพื่อปองกันเพลิงไหม และขาดอากาศหายใจ 
             การถายรูปหรือชมวิว 
         - ไมถายรูปหรือชมวิวบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย เพราะอาจพลัดตกไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 
         - เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายขณะถายรูปหรือชมวิว อาทิ กระโดดลอยตัว ปนปายหนาผา 
             การกอกองไฟ 
         - ไมกอกองไฟใกลเต็นทพักแรม เพราะอาจทำใหเกิดเพลิงไหมได  
         - ไมกอกองไฟบริเวณพงหญาแหงหรือวัสดุติดไฟงายเพื่อปองกันเพลิงไหมที่พักหรือลุกลามเปนไฟปา 
             การใชเครื่องทำน้ำอุนระบบแกส 
         - เปดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งท่ีอาบน้ำ เพื่อใหอากาศถายเทสะดวก 
         - หากไดกลิ่นแกสขณะอาบน้ำ ใหรีบปดเคร่ืองทำน้ำอุน และออกจากหองน้ำทันที 
             การขับรถข้ึนลงเขาและเสนทางหมอกควัน 
         - ใชเกียรและความเร็วใหเหมาะกับสภาพเสนทาง จะชวยใหควบคุมรถไดอยางปลอดภัย 
         - เปดไฟหนารถและไฟตัดหมอก จะชวยเพิ่มจุดสังเกตและมองเห็นเสนทางชัดเจนข้ึน 

       ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจงเหตุสาธารณภัย ขอความชวยเหลือหรือสอบถามขอมูลสาธารณภัยเพิ่มเติม 
ไดที่ สายดวนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
กรม / หนวยงาน กรมการกงสุล   
หนวยงานเจาของเร่ือง กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ   
ชองทางการติดตอ Call Center กรมการกงสุล โทร. 0 2572 8442 

1) หัวขอเร่ือง แจงเตือนคนไทยท่ีจะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

เร่ือง แจงเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ 

             กระทรวงการตางประเทศ แจงเตือนประชาชนที่ตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  
เนื่องจากที่ผานมามีประชาชนจํานวนมากที่ถูกหลอกลวงใหไปทํางานในตางประเทศ ในรูปแบบตาง ๆ  
เมื่อเดินทางไปถึงแลวมักเปนงานที่ผิดกฎหมายหรือไมไดรับคาจางและสิทธิประโยชนตามที่ไดตกลงกันไว 
โดยนายหนาเถ่ือนไดใชเฟซบุกเปนชองทางในการโฆษณาประกาศรับสมัครแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ 
หรือมีการเชาอาคารสํานักงานและปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อใหดูนาเช่ือถือ ซึ่งเหยื่อมักถูกหลอกใหจายเงิน
คาดําเนินการ แลวถูกเล่ือนกําหนดการเดินทางออกไปเร่ือย ๆ จนในที่สุดไมไดเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
บางรายถูกพาไปทํางานตางประเทศในรูปแบบนักทองเที่ยว โดยอางวาเมื่อไปถึงจะดําเนินการขอวีซาใหทํางาน
อยางถูกตองภายหลัง บางรายถูกหลอกไปคาประเวณีหรือทํางานในธุรกิจผิดกฎหมาย แรงงานไทยสวนใหญ 
รูดีวาตนอยูในกระบวนการลักลอบไปทํางานผิดกฎหมายจึงไมกลาขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ สงผลให
ไมไดรับความคุมครองหรือสิทธิประโยชนอันพึงได จากนั้นนายหนาเถ่ือนจะเชิดเงินที่อางวาเปนคาลงทะเบียน
และคาดําเนินการแลวหลบหนีไป ประชาชนจึงจําเปนตองทราบวาการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมายมี 5 วิธี ดังนี้ 
             1. กรมการจัดหางานจัดสง ซึ่งเปนบริการของรัฐที่สงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยไมตอง 
เสียคาบริการ นอกจากคาใชจายที่จําเปน เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาวีซา โดยมีการจัดทําบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือ ดานแรงงานเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ  
             2. บริษัทจัดหางานจัดสง โดยตองลงทะเบียนที่ศูนยคนหางานไปทํางานตางประเทศและตรวจสอบ
รายช่ือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกตองและตําแหนงงานที่อนุญาตใหจัดสงไป  
             3. เดินทางไปทํางานดวยตนเอง โดยติดตอนายจางตางประเทศดวยตนเอง 
             4. นายจางในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยูในตางประเทศหรือประมูลงานในตางประเทศ 
ไดสงลูกจางไปทํางาน 
             5. นายจางในประเทศไทยสงลูกจางไปฝกงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาฝมือลูกจาง หรือเพื่อรับ 
การถายทอดเทคโนโลยี  
             หากมีขอสงสัยหรือตองการความชวยเหลือ สามารถสอบถามไดที่ Call Center กรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศ 0 2572 8442 หรือ Hotline สถานเอกอัครราชทูตในประเทศนั้น ๆ   
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หนวยงานเจาของเร่ือง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ชองทางการติดตอ สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวขอเร่ือง 6 ส่ิงหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

เร่ือง 6 ส่ิงหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล 

        กระทรวงยุติธรรม แจงเตือนประชาชน 6 ส่ิงที่ไมควรใหผูอื่นยืม เพื่อปองกันการโจรกรรมขอมูลสวน
บุคคลและถูกนำไปใชฉอโกงหรือกออาชญากรรม ดังนี้ 
       1. โทรศัพทมือถือ : นอกจากใชติดตอส่ือสารแลว ยังสามารถใชโทรศัพทในการทำธุรกรรมทางการเงิน
หรือ Mobile Payment การชำระคาสินคาหรือบริการตาง ๆ บนเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
       2. คอมพิวเตอร/ laptop : ทานอาจถูกแอบดูขอมูลสวนตัว เชน บัญชี ช่ือผูใชงาน รหัสผาน หรือขอมูล
ทางการเงินผานการเช่ือมตอเครือขายสาธารณะ (Free WIFI) 
       3. บัตรเครดิต/ บัตร ATM : หากทานใหใครยืมบัตรเครดิตไปรูดแลว นอกจากจะอาจไมไดเงินคืน  
ทานอาจถูกขโมยขอมูลบัตร เพื่อนำไปทำธุรกรรมที่ไมพึงประสงคไดดวย 
       4. เอกสารสวนตัว : ใบแจงยอดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีธนาคาร สมุดเช็ค บัตรประชาชน เลมทะเบียนรถ 
สำเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่ปรากฏขอมูลสวนตัว 
       5. e-mail : นำไปใชสมัครเฟสบุคปลอม สรางขอมูลปลอม เพื่อไปหลอกขายของ หรือทำธุรกรรม 
ที่ผิดกฎหมาย 
       6. Facebook/ line : เปนแพลตฟอรมออนไลนที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ถาหากไมระมัดระวัง 
ในการใช อาจถูกเปล่ียนรหัสแลวนำไปแอบอางขายของ หลอกยืมเงิน หรือทำส่ิงที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ 

       ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาดานกฎหมาย บริการดานงานยุติธรรมตาง ๆ หรือสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หนวยงาน สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
หนวยงานเจาของเร่ือง กลุมประชาสัมพันธและเผยแพร  
ชองทางการติดตอ โทร. ๐ ๒554 1800 ตอ 1066 และ 1067   

1) หัวขอเร่ือง สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นท่ี 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

เร่ือง สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นที ่

        สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) เรงขับเคล่ือนการพัฒนาโครงการแหลงน้ำขนาดเล็ก เพื่อตอบสนอง
ความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นที่ หวังยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหทองถ่ินมีบทบาท
รวมแกไขปญหาดานน้ำในทุกมิติไดอยางยั่งยืน และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ
แหลงน้ำขนาดเล็กที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยไดดำเนินการ 3 สวน ดังนี้  
         1. การจัดทำทะเบียนแหลงน้ำ เพ่ือจัดเปนขอมูลกลางดวยระบบสารสนเทศ และปจจุบันหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไดเขาลงทะเบียนแหลงน้ำในระบบ Thai Water Resource (TWR) รวมแลวกวา 61,486 แหง  
ซึ่งจากการดำเนินการที่ผานมา พบวามีปญหาอุปสรรคในบางจุด และ สทนช. จะไดหารือกับทุกหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการรวมกันในระยะตอไป  
         2. การจัดต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กในคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด  
ซึ่งคณะทำงานจะมีบทบาทหนาที่ในการสำรวจขอมูล สภาพปญหาในพื้นที่ กำหนดพื้นที่เปาหมาย จำแนกรูปแบบ
โครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กำหนดหนวยงานหลักและรองในการดำเนินการ และกำหนด
แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนสรางความเขมแข็งในชุมชนระดับตำบล 
และการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ โดยจะเรงดำเนินการจัดต้ังคณะทำงานใหครบทั้ง 76 จังหวัดตอไป 
         3. การจัดทำคูมือขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กดานทรัพยากรน้ำ เพื่อเปนการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลางและทองถ่ินในการพิจารณา
เสนอโครงการและกิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กใหเปนระบบยิ่งข้ึน โดยจะจัดทำคูมือขับเคล่ือน
โครงการขนาดเล็กดานทรัพยากรน้ำเพื่ อใช เปนกรอบมาตรฐานการดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษา  
และการจัดต้ังองคกรผูใชน้ำสำหรับแหลงน้ำขนาดเล็ก ที่สอดคลองกับอำนาจหนาที่และยกระดับการทำงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตลอดจนใชเปนกรอบในการพัฒนาและบำรุงรักษาแหลงนำ้ขนาดเล็ก
ดวยฐานขอมูล และสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศ และจะเรงดำเนินการขับเคล่ือนใหเปนรูปธรรมตอไป. 

         ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ www.onwr.go.th  

หรือ Facebook Fanpage : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ 

 
******* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 

กรม / หนวยงาน สำนักงานประกันสังคม  

หนวยงานเจาของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ 

ชองทางการติดตอ สายดวนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวขอเร่ือง ผูประกันตน ม. 33 ท่ีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแลว พรอมบูสเตอร เข็ม 3 ลงทะเบียนผาน e-service 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

 เร่ือง 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 ดำเนินการฉีดวัคซีนสะสมจำนวนทั้งส้ินกวา 3.3 ลานโดส 
อยางไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมไดปฏิบัติตามขอกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขกรณีผูไดรับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เข็มกระตุน สําหรับผูที่ไดรับวัคซีนสูตร AA หรือแอสตราเซนเนกา ครบ 2 เข็ม ใหฉีดวัคซีนกระตุนเข็ม 3 

ใหมีระยะหางการไดรับวัคซีนประมาณ 5 เดือนข้ึนไป โดยเรงดำเนินการเตรียมความพรอมฉีดวัคซีนเข็ม 3 
หรือบูสเตอรโดส พรอมสำรวจความตองการของผูประกันตนมาตรา 33 ที่ประสงคขอรับวัคซีนเข็มกระตุนโดยเร็ว 
เพื่อปองกันและควบคุมโรคดวยการฉีดวัคซีนใหกับผูประกันตน ประกอบกิจการและขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ใหเดินหนาตอไปเพื่อเตรียมความพรอม สำนักงานประกันสังคม ไดเปดโอกาสใหผูประกันตนที่ไดรับวัคซีน 
แอสตราเซนเนกา มาแลว 2 เข็ม และประสงครับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอรโดส สามารถลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนผานระบบ e-Service ไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

      สำนักงานประกันสังคม คาดวาจะเร่ิมดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ใหผูประกันตนภายในตนเดือนกุมภาพันธ 
2565 พรอมรวมขับเคล่ือนการดำเนินงานในเร่ืองนี้ดวยความมุงมั่นในการใหความชวยเหลือผูประกันตน 
ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางเต็มความสามารถ และรวมเปนสวนหนึ่ง

ในการปองกันและควบคุมโรคดวยการฉีดวัคซีนอยางรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพรระบาด ลดความรุนแรง
ของโรคโดยเร็ว 

       ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สายดวนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

******* 

ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน 
คร้ังท่ี 50 / 2564  วันท่ี    ธันวาคม  2564 
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