ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. กรม สบส. หนุนยุว อสม. เยาวชนจิตอาสากระตุ้นเพื่อน กระทรวงสาธารณสุข
ฉีดวัคซีนและบอกต่อความรู้โควิด - 19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. สำนักงานประกันสังคมแจกยิ้มให้ชาวประกันสังคม
ลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง 3 เดือน
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ผู้ประกอบการต้องรู้ อาหารประเภทใดบ้างที่ห้ามมี
ส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. อย่าหลงเชื่อ! การแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัว
ยื่นเอกสารที่แบงก์ชาติเพื่อแก้หนี้
หมายเหตุ
1. ข้อมู ลดังกล่าวเป็ นข้ อมูล เพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กข้อ ตกลงความร่วมมื อ
การบู รณาการเสริมสร้างการรับ รู้สู่ชุ มชน จัง หวัดสามารถหาข้อมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความข้อ มูล ที่ ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่ อ สร้างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
******************

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนกรม สบส. 1426
1) หัวข้อเรื่อง กรม สบส. หนุนยุว อสม. เยาวชนจิตอาสากระตุ้นเพื่อน ฉีดวัคซีนและบอกต่อความรู้โควิด - 19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรม สบส. หนุนยุว อสม. เยาวชนจิตอาสากระตุ้นเพื่อน ฉีดวัคซีนและบอกต่อความรู้โควิด - 19
กรมสนั บ สนุน บริการสุขภาพ (สบส.) หนุ นยุว อสม. เยาวชนจิต อาสา เป็น กระบอกเสียงสำคั ญ ให้ ความรู้
ด้านสุขภาพ และโควิด - 19 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)
ซึ่ง เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สำคัญ สามารถเป็นกระบอกเสียง เชิญ ชวนให้เพื่อนๆ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ก่อ นการเปิ ดภาคเรีย น โดย ยุว อสม. มี ค วามสำคั ญ อย่า งมากในการบอกต่ อข่ าวสารให้ค วามรู้เรื่ องโควิ ด - 19
และจัด กิ จ กรรมส่ง เสริม การเรี ย นรู้/สร้า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เช่ น จั ด บอร์ด ประชาสัม พั น ธ์ เสี ย งตามสาย
ดูแลร่วมกับครู อาจารย์ ในการคัดกรอง สแกนอุณหภูมิก่อนเข้าเรียน แนะวิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
การเว้นระยะห่ างที่ เหมาะสม การล้างมือ ความสะอาดส่วนบุ คคล โดยยุว อสม. จะเป็ น "ต้น แบบด้านสุขภาพ"
ที่สำคัญ ร่วมกับครูในการส่งเสริมให้เพื่อนๆ มีพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโควิด - 19 รวมทั้งสามารถกระจาย
ข่าวสารไปยังชุมชน หรือครอบครัวที่บอกต่อความรู้ เตือนภัย ด้านสุขภาพได้ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโควิด - 19
ที่สามารถนำข่าวสารไปบอกต่อแก่เพื่อน ๆ ครอบครัว และชุมชนต่อไปได้

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกรม สบส. 1426
******************

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ โทร. PEA Contact Center 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำประชาชน กรณี ประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็น สิ่งที่
สามารถอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของประชาชน แต่อันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำให้
ถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน PEA จึงขอแนะนำให้ประชาชนติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD = Residual Current Device)
โดยหลักการทำงานของเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัตินั้น จะเริ่มทำการตัดวงจร เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายเฟส
และสายนิวทรัลมีค่าไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้ า และประโยชน์ของเครื่อง
ตัดไฟรั่ว มีดังนี้
1. ใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลจากการถูกไฟฟ้าดูด
2 .ใช้เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากไฟฟ้ารั่วในวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดใดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน จะได้แก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการคำแนะนำเรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ
PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
หรือโทร. PEA Contact Center 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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******************

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง สำนักงานประกันสังคมแจกยิ้มให้ชาวประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง 3 เดือน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สำนักงานประกันสังคมแจกยิ้มให้ชาวประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง 3 เดือน
สำนักงานประกันสังคมแจกยิ้มให้ชาวประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 ลดอัตราเงินสมทบ
ให้เกินครึ่งติดต่อกันถึง 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 65 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ประกันตนมาตรา 33
ปรับลดเงินสมทบนายจ้ าง ผู้ ประกั น ตนมาตรา 33 จากเดิ ม ร้อยละ 5 เหลือฝ่ ายละร้ อยละ 1
ของค่าจ้าง เช่น เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน โดยการคำนวณเงิน
สมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุด
ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท
2. ผู้ประกันตนมาตรา 39
ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 จากปกติจ่าย 432 บาท ลดเหลือ
เพียง 91 บาท
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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******************

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกอบการต้องรู้ อาหารประเภทใดบ้างที่ห้ามมีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ประกอบการต้องรู้ อาหารประเภทใดบ้างที่ห้ามมีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง
กระทรวงยุติธรรม แนะนำประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชาและกัญชง
เป็นพืชเศรษฐกิจและภูมิปัญญาไทย ให้สามารถนำส่วนประกอบของกัญชาหรือ กัญชงมาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ โดยการนำมาใช้เป็นอาหารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้
ตามวัตถุประสงค์ ทางอาหารเท่ านั้น ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ
กัญชาหรือกัญชง ดังต่อไปนี้
1. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
2. นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
3. อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
4. เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน
5. อาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ ได้
ที่โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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******************

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 20 / 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร. 1213
1) หัวข้อเรื่อง อย่าหลงเชื่อ! การแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัวยื่นเอกสารที่แบงก์ชาติเพื่อแก้หนี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อย่าหลงเชื่อ! การแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัวยื่นเอกสารที่แบงก์ชาติเพื่อแก้หนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัวยื่นเอกสาร
ที่แบงก์ชาติเพื่อแก้หนี้ว่าไม่สามารถแก้หนี้ให้ประชาชนโดยตรงได้ แต่แบงก์ชาติมีช่องทาง "หมอหนี้เพื่อประชาชน"

ให้คำปรึกษาเรื่องแก้หนี้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่แบงก์ชาติ ประชาชนสามารถแอดไลน์คุยกับหมอหนี้ได้ทาง
https://lin.ee/OBOmemL หรือดูข้อมูลได้ที่ www.bot.or.th/app/doctordebt
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร. 1213
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