ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. ครม. อนุมัติขยายเวลาอนุญาตให้ "คนต่างด้าว"
อยู่ต่อได้ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔
2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านสปา - นวดเพื่อสุขภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี
สถานดูแลผู้สูงอายุ จากผลกระทบโควิด-19
กระทรวงคมนาคม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. บขส. ขยายโปรโมชันฉีดวัคซีน ๒ เข็ม รับส่วนลด
ค่าโดยสารเพิ่ม ๒๐% ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๔
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุ
สาธารณภัยผ่าน Line @1784DDPM
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ๓ อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด
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 46 / 2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ครม. อนุมัติขยายเวลาอนุญาตให้ "คนต่างด้าว" อยู่ต่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ครม. อนุมัติขยายเวลาอนุญาตให้ "คนต่างด้าว" อยู่ต่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64
คณะรัฐ มนตรี อนุ มั ติห ลั ก การ เรื่ อง การอนุ ญ าตให้ คนต่างด้ าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจั ก ร
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการแก้ไข และบรรเทาผลกระทบแก่คนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็ นการชั่วคราว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร
และการแจ้งที่พักอาศัยต่อไปได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามประเภทการตรวจลงตรา
(รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival)
2. คนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราว ซึ่ ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ต าม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญ ญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.2520
และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบั ญ ญั ติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดให้ ค นต่ างด้ า วที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ในราชอาณาจั ก รเกิ น 90 วั น แล้ ว ครบกำหนด
ระยะเวลาการแจ้งที่ พัก อาศัย ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการแจ้งที่ พัก อาศัย ตั้ งแต่ วันที่ประกาศฉบั บนี้
มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2564
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านสปา - นวดเพื่อสุขภาพ สถานดูแลผู้สูงอายุ จากผลกระทบโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านสปา - นวดเพื่อสุขภาพ สถานดูแลผู้สูงอายุ จากผลกระทบโควิด-19
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
และยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
ที่จัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือมีการพักค้างคืน อยู่ที่ปีละ ๑,๐๐๐ บาท
ส่วนกิ จการนวดเพื่ อสุ ขภาพหรือ เสริ มความงาม และกิ จการการดูแ ลผู้ สูงอายุ หรือ ผู้ มีภ าวะพึ่ งพิ ง
ที่ให้บริการดูแลระหว่างวัน โดยไม่มีการพักค้างคืน มีค่าธรรมเนียมฯ ปีละ ๕๐๐ บาท
ซึ่ งการยกเว้ น ค่ าธรรมเนี ย มนี้ สามารถช่ วยลดภาระและบรรเทาผลกระทบให้ แ ก่ ผู้ป ระกอบการ
ดังกล่าว จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจต่อไป
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. ๑๔๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง บขส. ขยายโปรโมชันฉีดวัคซีน ๒ เข็ม รับส่วนลดค่าโดยสารเพิ่ม ๒๐% ถึง 30 พ.ย. 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง บขส. ขยายโปรโมชันฉีดวัคซีน ๒ เข็ม รับส่วนลดค่าโดยสารเพิ่ม ๒๐% ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๔
จากนโยบายเปิดประเทศรับการท่ องเที่ยวและมาตรการคลายล็อกดาวน์ข องรัฐบาล ตั้งแต่วันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวัน ออก เพิ่ ม ขึ้น ประมาณวัน ละเกือ บ ๒๐,๐๐๐ คน จากเดิ ม ที่มี ผู้โดยสารใช้ บริการประมาณ
วัน ละ ๑๖,๐๐๐ – ๑๘,๐๐๐คน ทั้งนี้ คาดการณ์ ว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดิน ทางด้ วยระบบขนส่ งสาธารณะ
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงได้มีการขยายเวลาจัดโครงการ “บขส. วิถีใหม่ห่างไกล COVID-19
ฉีดวัคซีน ๒ เข็ม ลด ๒๐%” จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมอบส่วนลด ๒๐% เฉพาะค่าโดยสาร
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. ที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ ๒ เข็ม โดยมี
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ตามที่บริษัทกำหนด และ บขส. ยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “คนละครึ่ง” ซึ่งผู้โดยสาร
สามารถชำระค่าโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้แล้วที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ และไม่สามารถยกเลิก คืน เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ทุกกรณี
นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองตั๋วออนไลน์ บขส. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน E-Ticket “จอง จ่าย
ได้ชัวร์” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยตามแบบวิถีใหม่
(New Normal) ด้วย
ในส่วนการให้บริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ บขส. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ โดยเน้น
การส่ ง พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ด่ วนทั่ วไทย ส่ ง เย็ น ถึ ง เช้ า รั บได้ ในวั น เดี ย ว เพื่ อ รองรั บความต้ อ งการของผู้ ใช้ บริ ก าร
นอกจากนี้ บขส. เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรจึงมีแนวคิดที่จะนำสินค้าของ
กลุ่มเหล่านี้มาวางจำหน่ายในพื้นที่สถานีขนส่ง รวมทั้งมีแผนจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ
ทั้ งนี้ ท่ า นสามารถสอบถามข้ อ มู ล เส้ น ทางการเดิ น รถเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ช่ อ งจำหน่ า ยตั๋ วของ บขส.
ทั่วประเทศ และ Call Center โทร. ๑๔๙๐ เรียก บขส. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
*******
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line @1784DDPM
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. ขอชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line @1784DDPM
สาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น การมีช่องทางสื่อสารแจ้งเหตุ
สาธารณภัยและติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่สะดวกผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดทำช่องทางสื่อสารแจ้งเหตุ
สาธารณภัยและติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทาง Line @1784DDPM เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้ง
เหตุสาธารณภัยทั้งเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม วาตภัย อุบัติเหตุใหญ่ ฯลฯ หรือการติดต่อขอรับความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัยที่สะดวกและรวดเร็ว แจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยประชาชน
สามารถเพิ่มเพื่อน Line ID : @1784DDPM
โดยช่ องทางดังกล่า วประชาชนสามารถแจ้ งเหตุแ ละแชร์จุ ดเกิด เหตุ ได้ ทั น ที ซึ่ งจะส่งข้ อมู ลตรง
ถึงเจ้าหน้าที่ ปภ. ในพื้นที่แบบ Real Time รวมทั้งการประสานส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนรวดเร็ว และ
เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 46 / 2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง 3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด
ปัจจุบันประชาชนนิยมหันมาใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย
เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉกฉวยโอกาสหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบในระบบไซเบอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพ์สิน กระทรวงยุติธรรม
จึงขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวัง 3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุด พร้อมทั้งวิธีรับมือ
และป้องกันภัยดังกล่าว ดังนี้
• ภัยประเภทที่ 1 : มิจฉาชีพบน Social Media
วิธีรับมือและป้องกัน
- อย่าหลงเชื่อข้อความผ่านแชทเพื่อขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลใด ๆ หากผู้ส่งข้อความ เป็นเพื่อน
ควรติดต่อเพื่อนโดยตรงผ่านช่องทางอื่นเพื่อยืนยัน ตัวตนและจุดประสงค์ก่อน
- ควรตรวจสอบสลิปโอนเงินจากผู้โอนให้มั่นใจก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง
• ภัยประเภทที่ 2 : อีเมลหลอกลวง (Phishing)
วิธีรับมือและป้องกัน
- หากได้รับอีเมลต้องสงสัยให้ "คิด" ก่อน "คลิก" ควรตรวจสอบผู้ส่ง เนื้อหาและลิงก์ภายในอีเมล
โดยละเอียดก่อนตอบกลับหรือให้ข้อมูล เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต ทุกครั้ง นอกจากนี้ มิจฉาชีพ
อาจฝังมัลแวร์ (โปรแกรมมุ่งร้าย) ไว้ในเอกสารแนบของอีเมล ซึ่งหากเปิดไฟล์ดังกล่าว จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้รับเกิดความเสียหายได้
• ภัยประเภทที่ 3 : การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Theft)
วิธีรับมือและป้องกัน
- ไม่ให้ข้อมูลสำคัญกับเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ หากไม่จำเป็น
- หมั่นติดตามข่าวสารด้าน Cybersecurity อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีข่าวเว็บไซต์หรือบริการที่ท่าน
ใช้งานอยู่ถูกขโมยข้ อมูลไป ควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่ านหรือดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกั นหรือลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น อายัดบัตรเครดิตทันที
นอกจากนี้ การอั ปเดตอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ให้ เป็ นเวอร์ชัน ล่ าสุ ดเพื่ ออุ ด ช่อ งโหว่ด้ านความปลอดภั ย
ก็เป็น สิ่งที่ สำคัญ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้ อสงสัยหรือต้อ งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บ
กระบวนการยุ ติธรรม สามารถติ ด ต่อ ได้ ที่ สายด่วนยุ ติธ รรม 1111 กด 77 ฟรีต ลอด 24 ชั่วโมง หรือ ที่
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
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