ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. การจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้
หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวงคมนาคม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่
ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ผ่านระบบ e-Service
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 42 / 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่
ศูน ย์ ปฏิ บัติ ก าร ศูน ย์ บริห ารสถานการณ์ โควิด -19 (ศปก.ศบค.) ได้ห ารื อกั น ถึ งการเปิ ด ประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถึงระยะที่หนึ่งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีแผนการเปิดประเทศ
เป็นระยะ ๆ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ๓ ด้าน คือ
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดต้องทรงตัว
๒. ต้องมีการพิ จารณาถึงขีดความสามารถของสาธารณสุขว่ามีความพร้อมทั้งในเรื่องการป้องกัน
การควบคุม และการรักษา
๓. พื้นที่นำร่องสีฟ้า ๑๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ (เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ),
กระบี่, พังงา, ประจวบคีรีขันธ์ (ต.หัวหิน/ต.หนองแก), เพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอำ), ชลบุรี (ต.นาจอมเทียน
ต.บางเสร่ /พั ท ยา/อ.บางละมุง/อ.เกาะสีชัง/อ.ศรีราชา), ระนอง (เกาะพยาม), เชียงใหม่ (อ.เมื อง/อ.แม่ ริม/
อ.แม่แตง/อ.ดอยเต่า), เลย (อ.เชียงคาน), บุรีรัมย์ (อ.เมือง), หนองคาย (อ.เมือง/อ.ศรีเชียงใหม่ /อ.ท่าบ่อ/
อ.สังคม), อุด รธานี (อ.เมือ ง/อ.นายูง/อ.หนองหาน/อ.ประจักษ์ ศิลปาคม/อ.กุมภวาปี/อ.บ้ านดุ ง), ระยอง
(เกาะเสม็ด) และตราด (เกาะช้าง) จะต้องมีการครอบคลุมการฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่า ๗๐%
สำหรับ “แนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่” มีดังนี้
• เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและทางอากาศเท่านั้น
• มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
• มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันไม่พบเชื้อโควิด
• มีใบจองที่พัก
• เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชันที่กำหนดและตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในวันที่ ๐-๑
• เมื่อผลการตรวจหาเชื้อ ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางได้ตามความต้องการ
ทั้ ง นี้ หากท่ า นมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ สายด่ ว น
โทร. ๑๑๑๑ (ศูนย์ข้อมูล COVID-19)
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2241 9000
1) หัวข้อเรื่อง การจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ขยะติ ด เชื้ อ ที่ เกิ ด จากการแยกกั ก ตั ว ที่ บ้ า น (Home Isolation) และการแยกกั ก ตั ว ในชุ ม ชน
(Community Isolation) ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู
ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) และชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นต้น ถือเป็นขยะ
ที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป
• กรณีในพื้นที่ หรือชุมชน มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ ให้ดำเนินการดังนี้
1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น
- ถุ งชั้ น แรก ให้ มั ด ปากถุงด้ วยเชื อ กให้ แ น่ น แล้ วฉี ด พ่ น ด้ วยสารฆ่ าเชื้ อ บริ เวณปากถุ ง เช่ น
แอลกอฮอล์ 70% หรือ น้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์)
- ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
- นำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ
2. ประสานหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.) ในพื้นที่ เพื่อเก็บ ขน และนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง
3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
• กรณีในพื้นที่ หรือชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ ให้ดำเนินการดังนี้
1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น
- ถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว
ลงในถุง เพื่อทำลายเชื้อ
- มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
- ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ
อีกครั้ง
2. ขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่
เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป
3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗
1) หัวข้อเรื่อง โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด
ปัจจุบันการโอนเงินสามารถทำได้ง่าย โดยผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่เราเป็นลูกค้า การโอนเงิน
ผิดบัญชีจึงเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วได้มีการติดต่อให้ผู้ที่รับโอนคืนเงินแล้ว
แต่ทางเจ้าของบัญชีผู้รับโอนกลับเพิกเฉย และนำเงินที่ได้มาไปใช้เองโดยไม่ส่งคืนเจ้าของ ถือว่ามีความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น
หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำ
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์” ความผิดฐานนี้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้น หากบุคคลใดได้ทำการโอนเงินผิดบัญชีต้องปฏับัติ ดังนี้
1. เก็บหลักฐาน เช่น ใบบันทึกรายการ ภาพบันทึกหน้าจอ เป็นต้น
2. รีบดำเนินการติดต่อธนาคารต้นทางที่ทำการโอนเงินไป เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการขอคืนเงิน
และให้ธนาคารติดต่อไปยังผู้รับโอนให้ทำการคืนเงินกลับมา หรืออนุญาตให้ธนาคารดึงเงินในบัญชีกลับไป
ซึ่งธนาคารไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนปลายทางก่อน
3. หากผู้รับโอนยินดีคืนเงิน ธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่เรา
4. หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุก
ตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนยุติธรรม
โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุ ข
หรือที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1584
1) หัวข้อเรื่อง ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถใหม่สำหรับผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน
และกระบวนงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าอบรม ณ สำนักงานขนส่ง โดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิว
ล่วงหน้าทางแอปพลิเคชัน “DLT Smart Queue” หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th
สำหรับผู้ที่จองคิวคงค้างเดิมในช่วงระหว่างปิดสำนักงาน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา)
ผู้จองคิวคงค้ างเดิมจะ “ได้สิท ธิจองใหม่” จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสามารถเข้ารับบริการได้
ตามวันและเวลานัดหมายตามปกติ โดยการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน
ต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่ งชาติให้ ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ คำสั่ ง กั บผู้
ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่
๓๑ ธั นวาคม ๒๕๖๔ และได้ กำหนดให้ มี มาตรการเยียวยาสำหรั บผู้ ที่ ใบอนุ ญ าตขั บรถและใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน ๑ ปี หรือ ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑) ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ได้รับการยกเว้น
การทดสอบข้อเขียน
๒) ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน ๓ ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ
กรณี เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า ๓ ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ในวิชาที่ กำหนดจากเดิ ม ต้อ งอบรมไม่ น้อ ยกว่า ๕ ชั่วโมง ได้ รับสิ ทธิเยียวยาเป็น อบรมในหลัก สูตรใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้
๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน ๓ ปี ได้รับการ
ยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น
ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญ าตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์
หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ผลผ่านการอบรม
จากระบบ e-Learning ที่สิ้น อายุ อนุโลมให้ ใช้ประกอบการดำเนิ นการด้านใบอนุญ าตขับรถได้จ นถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 42 / 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-Service
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขึน้ ทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-Service
สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ
e-Service ช่องทาง http://e-service.doe.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android เพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์
ในระบบฯ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานจัดหางานอีก
ทั้งนี้ ระบบ e-Service สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
• ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวครั้งต่อไป ผลการพิจารณา
และจำนวนเงินที่ได้รับ
• กรณีไม่ได้รายงานตัวตามกำหนด (ล่าช้า) ก็สามารถรายงานตัวได้
• กรณีไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิม ระบบฯ ขึ้นให้รายงานตัวในงวดถัดไป ก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้
• ผู้ประกันตนสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบบฯ แนะนำในระบบไทยมีงานทำ
doe.go.th
• กรณี มี ข้ อ สงสัย ในจำนวนเงิน ที่ ได้ รับตามสิ ท ธิประโยชน์ ว่า งงาน สามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่
สายด่วน 1506 กด 1
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