ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. กปน. ชวนทำความรู้จัก 4 มาตรการป้องกัน COVID-19
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน
ทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด - 19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สำนักนายกรัฐมนตรี
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. สทนช.จัดประชุมหน่วยงานด้านน้ำทั่วประเทศ
เสนอแผนขับเคลื่อน 13 มาตรการรับมือฝน
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ปภ. แนะ 10 ข้อควรรู้ป้องกันเพลิงไหม้บ้าน
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5 แอบเข้า facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ มีความผิด
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. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้ างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปานครหลวง
ช่องทางการติดต่อ โทรศูนย์บริการประชาชน 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง กปน. ชวนทำความรู้จัก 4 มาตรการป้องกัน COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กปน. ชวนทำความรู้จัก 4 มาตรการป้องกัน COVID-19
กปน. ห่ วงใยประชาชน ชวนปฏิ บัติต าม 4 มาตรการป้อ งกัน COVID-19 เพื่ อ ความปลอดภั ย
ของเราทุกคน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

V-vaccine รับการฉีดวัคซีนตามกำหนด
U-universal prevention ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง
C-COVID free setting สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีควัคซีนครบ ตรวจATKทุกสัปดาห์
A-ATK พร้อมตรวจเสมอเมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสั ย สามารถสอบถามเพิ่ มเติมได้ที่ โทรศูนย์บริการประชาชน 1125
ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด - 19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด – 19
สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด - 19 โดยครอบคลุม
การรักษาของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 รวมทั้งการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตน
ทุกมาตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 จะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์
ประเภทผู้ป่วยในดังต่อไปนี้ 1) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2) ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน 3) ค่าอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จำเป็น 4) ค่ายาที่ใช้รักษา 5) ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพาบาลสนาม
และสถานพยาบาล 6) ค่าบริการ X-ray และ 7) ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดย สปส. จะจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ
ค่าทดแทนเมื่อขาดรายได้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 1) กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับ
ค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2) กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน
สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยรับ
เงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละ
ไม่เกิน 180 วัน หากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน 365 วัน
ค่าทดแทนเมื่อขาดรายได้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 1) ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อย
ละ 50 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วันปีละไม่
เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะสามารถได้เงินทดแทนไม่เกิน 365 วัน 2) ต้องมีการส่ง
เงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการบริการทางการแพทย์
ค่าทดแทนเมื่อขาดรายได้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินทดแทนตามทางเลือก ดังนี้
1) เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาล
สนาม และ Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90
วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3) 2) เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว
ที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับ
ทางเลือกที่ 3) 3) เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษา
แบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1และ2 เท่านั้ น
สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒554 1800
1) หัวข้อเรื่อง สทนช. จัดประชุมหน่วยงานด้านน้ำทั่วประเทศ เสนอแผนขับเคลื่อน 13 มาตรการรับมือฝน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สทนช. จัดประชุมหน่วยงานด้านน้ำทั่วประเทศ เสนอแผนขับเคลื่อน 13 มาตรการรับมือฝน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน
ปี 2565 โดยมาตรการฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 13 มาตรการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สทนช. ได้ จั ดการประชุ มชี้แจงหลั กเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำข้ อเสนอแผนงานโครงการดังกล่าว
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิ บัติ ในการขอรับการสนั บสนุ นงบประมาณตามแผนงานโครงการเร่ งด่ วน ซึ่ งโครงการ
ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี พื้นที่ เป้าหมายที่ชัดเจน มี ความพร้อมดำเนินการได้ทั นที และสามารถดำเนิ นการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ที่สำคัญจะต้องเป็นโครงการที่ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ โดย สทนช. ได้กลั่นกรองและจัดกลุ่มแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร
ชลศาสตร์ 2) การปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ และกำจัดผักตบชวา 3) การขุดลอกคูคลอง 4) การเตรียมพร้อม
วางแผนเครื่องจักรเครื่องมือ และ 5.การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อเก็บกักไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งหน่วยงานจะต้อง
จัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ โดยบันทึกผ่านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับ
บูรณาการแผน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ หรือระบบ Thai Water Plan (TWP) เพื่อให้
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด พิจารณารวบรวม กลั่นกรอง ประสานตรวจสอบสถานภาพความพร้อม
ดำเนิ นการ ความซ้ำซ้อน และความสอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาระยะเร่งด่วนตามความจำเป็ น เพื่ อให้เกิ ด
ความโปร่งใส สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเชิงพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒554 1800
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนนิรภัย 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะ 10 ข้อควรรู้ป้องกันเพลิงไหม้บ้าน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะ 10 ข้อควรรู้ป้องกันเพลิงไหม้บ้าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ อัคคีภัย ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้ก๊าซหุงต้ม
ประกอบอาหารไม่ถูกวิธี สร้างความสูญเสียต่อเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดย 10 ข้อควรรู้สำหรับ
การป้องกันเพลิงไหม้บ้าน ดังนี้
1. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
2. เลือกปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
4. ตรวจสอบเตาและก๊าซหุงต้มทุกครั้งหลังใช้งาน
5. หน้าต่างที่ติดเหล็กดัดต้องมีช่องทางออกฉุกเฉิน
6. ติดตั้งถังดับเพลิงที่อยู่ภายในบ้านให้เห็นได้ชัด
7. ติตตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเพื่อช่วยป้องกันไฟรั่ว
8. เก็บวัสดุเชื้อเพลิงไวไฟ ให้ปลอดภัยห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
9. เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ
10. ติดเบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงไว้ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนนิรภัย 1784
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 17 / 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง แอบเข้า facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ มีความผิด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แอบเข้า facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ มีความผิด
กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
กรณี Facebook ถื อเป็ นพื้ นที่ ที่ มี ความเป็ น ส่ วนตั ว จะต้ อ งมี การสมั ครใช้บริก ารด้ วยข้อ มู ลส่ วนตั วและมี
การตั้งรหั สเข้ าถึงเฉพาะในการใช้งานสำหรับผู้ที่ เป็ น เจ้าของบัญ ชี เพื่อ ป้อ งกัน มิให้ บุคคลอื่ นเข้าถึงข้ อมู ล
ของเราโดยง่าย ดังนั้นหากผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าของแอบเข้า Facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยเจ้าของไม่ยินยอม
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานจริง โดยผู้นั้นอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปในทางไม่ดี
หรือนำ Facebook นั้น ไปสร้างความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียง หรือใช้หลอกลวงผู้อื่นอันทำให้เกิดความเสียหาย
กับเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานจริง การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 420
ตามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายก็มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
ได้จากผู้กระทำความผิดได้
และกรณี ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเข้ า สู่ Facebook ผู้ ก ระทำความผิ ด ต้ อ งมี ก ารเข้ า สู่ ค อมพิ วเตอร์
ของผู้อื่นโดยมิชอบซึ่งมีรหัสป้องกัน (โทรศัพท์มือถือก็ถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งด้วย) ก็อาจจะมีโทษ
ทางอาญาด้วย ซึ่งระวางโทษถึงจำคุกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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