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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓”
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้
ประสบภัยน้ำท่วม
3. เตือนผู้ประสบภัยระวัง “๔ โรคยอดฮิตที่มากับน้ำท่วม" กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงแรงงาน
4. ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน ๒ แสนอัตรา
รับ “นโยบายเปิดประเทศ" หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands
Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว
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 41 / 2564 วันที่ ตุลาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มแล้ววันนี้ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3”
กลั บมาอี ก ครั้ ง “โครงการเราเที่ ย วด้ วยกั น เฟส 3” เริ่ ม แล้ ววั น นี้ โดยรั ฐ บาลมอบสิ ท ธิ ให้ กั บ
ประชาชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 รวม 2,000,000 สิทธิ ได้แก่
- สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน
- สิทธิที่ 2 คูปองอาหารหรือท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาทต่อวัน
- สิทธิที่ 3 รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อที่นั่ง
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้สิทธิจองห้องพักได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 และต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย ๗ วัน โดยชำระเงินผ่าน
G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
ทั้ ง นี้ ประชาชนที่ ส นใจสามารถลงทะเบี ย นร่ วมโครงการได้ ที่ www.เราเที่ ย วด้ ว ยกั น .com
โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2111 1122
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2564 วันที่ ตุลาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารออมสิน
ช่องทางการติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115
1) หัวข้อเรื่อง ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วม
จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้ส่ง
ผลกระทบต่ อ ชี วิต ความเป็ น อยู่ แ ละสร้า งความเสี ย หายต่ อ ประชาชนเป็ น วงกว้ าง ธนาคารออมสิ น จึ งได้
ออกมาตรการช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย
นาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินเกิน 100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจ
อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย รวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้
มาตรการอื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้ สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้
โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ หลังครบกําหนดผ่อ นผัน พัก ชำระหนี้ 3 เดื อนแล้ว ให้ ชําระเงิน งวดตามสัญ ญาเดิม หากยั ง
ไม่ ส ามารถชำระหนี้ ต่ อ ได้ สามารถปรึ ก ษากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ธนาคารเพื่ อ ขอปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ หรื อ
เข้ามาตรการอื่นที่ ธนาคารมีอยู่ได้ ซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโควิด-19
ลูกค้าของธนาคารออมสินหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2564 วันที่ ตุลาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง เตือนผู้ประสบภัยระวัง “๔ โรคยอดฮิตที่มากับน้ำท่วม"
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนผู้ประสบภัยระวัง “๔ โรคยอดฮิตที่มากับน้ำท่วม"
ขณะนี้ ห ลายพื้ น ที่ ป ระสบกั บ ปั ญ หาน้ ำ ท่ วม ซึ่ ง มี สิ่ง ปนเปื้ อ นมากั บ กระแสน้ ำ ทำให้ ผู้ป ระสบภั ย
ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ ได้แก่
1) โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ผู้ป่วยจะมีอาการ ถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติบ่อยครั้ง (เกิน 3 ครั้งต่อวัน)
อาจมีไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน หรือปวดเบ่งถ่าย เมื่อถ่ายเหลวปริมาณมาก
2) โรคตาแดง ผู้ป่วยจะมีอาการ ตาแดง ปวดเล็กน้อยในเบ้าตา คันตาเคืองตา น้ำตาไหล เปลือกตาบวม
มีตุ่มเล็ก ๆ ในกรณีที่ติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย จะมีขี้ตามากทำให้ลืมตายากในช่วงที่ตื่นนอน
3) โรคน้ำกัดเท้า ผู้ป่วยจะมีอาการ ผิวหนังส่วนเกิดโรคจะแห้ง ตกสะเก็ด แตกเป็นร่องแผลสด บวม เจ็บ
และคัน บางครั้งอาจขึ้นเป็นตุ่มน้ำ และเกิดการติดเชื้อ แบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ซึ่งเพิ่มการอักเสบ บวม แดง ร้อน
และอาจเกิดเป็นหนองได้ ซึ่งจะส่งผลให้โรครุนแรงขึ้น
และ 4) โรคเล็บโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ผู้ป่วยจะมีอาการ ภาวะเยื่อบุตาบวมแดงเกิดขึ้นในตาทั้งสองข้าง
ภายใน ๓ วันแรกของโรค อาจจะพบร่วมกับเลือดออกที่ตาขาวข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ มีอาการกดเจ็บ
กล้ามเนื้ ออย่ างรุน แรงโดยเฉพาะที่ น่ อ ง มีเลือ ดออกตามผิวหนัง ผื่ นเลือ ดออก เลือ ดออกใต้ เยื่อบุ ตา หรือ
มีเสมหะเป็นเลือด เกิดผื่น ซึ่งอาจพบได้หลายแบบ อาทิ ผื่นแดงราบ ผื่นแดง ผื่นลมพิษ หรือมีอาการเหลือง
โดยอาการเหลืองเกิดวันที่ 4-6 ของโรค
จึงขอแนะประชาชนดูแลสุขภาพ สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้ง ระวังสัตว์หรือแมลงมีพิษ ดูแลบุตรหลาน
อย่ า งใกล้ ชิ ด ตรวจสอบบริ เวณบ้ า นให้ ส ะอาด รวมทั้ ง ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ในบ้ า น
ด้วยความระมัดระวัง
ทั้งนี้ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในพื้นที่อุทกภัย สามารถเข้ารักษายังหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่งโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย หากมีข้ อสงสัยติดต่ อสายด่วน สปสช. โทร. 1330 ตลอด
24 ชั่วโมง หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2564 วันที่ ตุลาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร.1506 กด 2
1) หัวข้อเรื่อง ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนอัตรา รับ “นโยบายเปิดประเทศ" หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนอัตรา รับ “นโยบายเปิดประเทศ" หนุนสมัครงานผ่านเว็บไซต์
กระทรวงแรงงาน ขานรับนโยบายเปิ ด ประเทศรับนั กท่ อ งเที่ ย วในวัน ที่ 1 พฤศจิก ายน 2564
และได้ลงพื้นที่หารือและสำรวจความต้องการการจ้างงานจากสถานประกอบการ เพื่อผลักดันให้เกิดการจ้างงาน
โดยเร็ว
จากข้อมูลผลการสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงานไทยทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคม 2564 พบว่า
มี ต ำแหน่ ง งานว่ าง จำนวน 222,871 อั ต รา สำหรั บ ตำแหน่ งงานว่ า ง 5 อั น ดั บ แรกที่ น ายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่
1. แรงงานด้านการประกอบ
2. แรงงานบรรจุภัณฑ์
3. พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
ซึ่งประเภทกิจการที่ต้องการจ้างงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมการผลิต 2. อุตสาหกรรม
ขายส่ ง/ปลีกจักรยานยนต์ และการซ่อมจั กรยานยนต์ 3. อุตสาหกรรมก่ อสร้าง 4. อุตสาหกรรมอุปกรณ์
การแพทย์ และ 5. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังเตรียมเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สมัครงานคนไทยที่มีระดับการศึกษาไม่เกิน
มั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 สามารถเข้ า ทำงานในตำแหน่ งพนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต พนั ก งานขาย พนั ก งานประจำร้า น
พนักงานจัดเรียงสินค้า ฯลฯ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปได้
สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ/ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมคลิปแนะนำสถานประกอบการฯ ได้ที่เว็บไซต์
www.doe.go.th หรื อ ติ ด ต่ อ ขอรั บบริ ก ารจั ด หางานได้ ที่ ศู น ย์ บริ ก ารจั ด หางานเพื่ อ คนไทย (Smart Job
Center) สำนั กงานจั ด หางานกรุ งเทพมหานครพื้ น ที่ 1 – 10 สำนั กงานจั ด หางานจั งหวั ด หรื อ สายด่ วน
โทร. 1506 กด 2
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 41 / 2564 วันที่ ตุลาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมที่ดิน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมที่ดิน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 0 2141 5555
1) หัวข้อเรื่อง สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สมาร์ทแลนด์ แอปพลิเคชัน (SmartLands Application) รวมเรื่องที่ดินไว้ในแอปฯ เดียว
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ ดิ น ได้ อำนวยความสะดวกเรื่ องที่ ดิ น ให้ กั บประชาชน ผ่ านแอปพลิ เคชั น
“สมาร์ทแลนด์ (SmartLands)” เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อใช้บริการต่าง ๆ และในการติดตามข่าวสารของ
กรมที่ดิน ซึ่งได้รวบรวมบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินไว้ถึง ๑๘ รายการ อาทิ นัดจดทะเบียนล่วงหน้า ค้นรูปแปลงที่ดิน
(LandsMaps) ตรวจสอบราคาประเมิน คำนวณภาษีอากร ค้นหาประกาศที่ดิน ขั้นตอนการทำธุรกรรม สารานุกรมที่ดิน
โครงการ “บอกดิน” ระบบประเมินความพึงพอใจงานบริการ ระบบสืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เป็นต้น
แอปพลิเคชัน “สมาร์ทแลนด์ (SmartLands)” นี้ จะทำให้ผู้รับบริการได้รู้จักบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมที่ดินได้มากขึ้นและใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม หากประชาชนท่านใดมีปัญหาหรือสืบค้นข้อมูลเรื่องที่ดินสามารถทดลองใช้
แอปพลิเคชัน Smartlands บนมือถือได้เลยหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.dol.go.th บนคอมพิวเตอร์ได้ทุกรายการ
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