ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. ยืนยัน! วัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย
2. ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติ
ในตลาดและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศป้องกันโควิด-19
กระทรวงแรงงาน
3. ดีเดย์ เช็กสิทธิ - ยืนยันตัวตน รับเงิน “ม33เรารักกัน”
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4. หนุน! ตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มแหล่งจ้างงานผู้พิการ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
5. แก้ถึงระดับท้องถิ่น! เตรียมออกกฎหมายจบปัญหา
คุณแม่วัยใส
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 12 / 2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ยืนยัน! วัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยืนยัน! วัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัย
จากกระแสข่าวที่บางประเทศได้มีการระงับการฉีดวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกา (AstraZeneca)
เนื่องจากมีข่าวว่ามีผู้ที่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหลังได้รับวัคซีนนั้น
ล่า สุด คณะผู้ เชี่ ย วชาญจากกระทรวงสาธารณสุ ขของไทย ได้ ติ ด ตามและสอบทานข้อ มู ลไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European
Medicines Agency) ได้ข้อมูลยืนยันแล้วว่า วัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกา มีความปลอดภัย และที่สำคัญ
ไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากผิดปกติ อีกทั้ง คนไทยมีความเสี่ยงต่ำกว่า
ชาวยุโรป หากมองภาพรวมประชาชน ๑ ล้านคนอาจมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่เท้าได้ประมาณ ๑๐ คน
และหากฉีดวัคซีนให้กับคน ๓ ล้านคนโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันคือ ๓๐ คนถือว่าอยู่ในภาวะปกติ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติในตลาดและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศป้องกันโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติในตลาดและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศป้องกันโควิด-19
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อบริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ตลาดรวมถึง
พื้ น ที่ เสี่ ย งอื่น ๆ ทั่ วประเทศ ศู น ย์ บริห ารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด โดยในการเข้าใช้บริการ
ตลาดและพื้ น ที่ เสี่ ยงอื่น ๆ ต้ อ งจัด ให้ มีท างเข้ าออกพื้ น ที่ ท างเดี ย ว พร้อมกำชั บการปฏิ บัติ ตามมาตรการ
สาธารณสุ ข D-M-H-T-T คื อ เว้ น ระยะห่ า งระหว่า งกั น (Distancing) สวมหน้ ากากผ้ า/หน้ า กากอนามั ย
ตลอดเวลา (Mask Wearing) ล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ (Hand Washing) ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่า งกายก่ อ นเข้ า พื้ น ที่
(Testing) และ ใช้แอปไทยชนะหรือหมอชนะ (Thai Cha na) อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ได้ให้ทุกอำเภอมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และพิจารณาสั่งใช้สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) สนับสนุนการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการกำกับให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการโดย
เคร่งครัดอีกด้วย
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ดีเดย์ เช็กสิทธิ - ยืนยันตัวตน รับเงิน “ม33เรารักกัน”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ดีเดย์ เช็กสิทธิ - ยืนยันตัวตน รับเงิน “ม33เรารักกัน”
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่ลงทะเบียน โครงการ "ม33เรารักกัน" และได้ตรวจสอบสิทธิผู้ผ่านการ
คัด กรองคุ ณ สมบั ติ ขอให้ ผู้ ได้รั บ สิท ธิ ให้ ท ำการยื น ยัน ตั ว ตน ผ่ านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตั ง” ตั้ งแต่ บั ดนี้
– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณี ผู้ที่ ต รวจสอบสิ ท ธิ แ ล้ วพบว่ า "ไม่ ได้ รับสิ ท ธิ " สามารถยื่ น ทบทวนสิ ท ธิ
ได้ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและฝากผู้อื่นลงทะเบียนให้แต่ไม่สามารถ
ยื น ยั น ตั วตน ผ่ านแอปพลิ เคชั น เป๋ า ตั ง ได้ ขอให้ ท่ า นติ ด ต่ อ สำนั ก งานประกั น สั งคมทุ ก แห่ งทั่ วประเทศ
เพื่อยืนยันรับสิทธิภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
และสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่ลงทะเบียน ขอให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยัง
ไม่ ห มดอายุ ไปแสดงตั วตนเพื่ อ ลงทะเบี ย นรั บ สิ ท ธิ ไ ด้ ที่ สำนั ก งานประกั น สั ง คมทุ ก สาขา ตั้ ง แต่ วัน นี้
- ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้า
ที่ ใ ช้ แ อปพลิ เ คชั น "ถุ ง เงิ น " หรื อ ภายใต้ โ ครงการ "คนละครึ่ ง " และโครงการ "เราชนะ" ได้ ตั้ ง แต่ วัน ที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และสามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2659 6473
1) หัวข้อเรื่อง หนุน! ตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มแหล่งจ้างงานผู้พิการ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง หนุน! ตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มแหล่งจ้างงานผู้พิการ
การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ พิ ก ารเข้ า ถึ ง โอกาสการจ้ า งงาน ได้ ใช้ ศั ก ยภาพตนเอง มี รายได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
เป็ น เป้ า หมายสำคั ญ ของรัฐ บาล โดยในปี ๒๕๖๔ นี้ ตั้ ง เป้ า ให้ คนพิ ก ารจำนวน ๔.๔ หมื่ น คนมี ง านทำ
ซึ่งนอกจากการสนับสนุนด้วยกฎหมายให้มีการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานรัฐแล้ว
ยังสนับสนุนให้เกิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นด้วย
วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นธุรกิจที่เน้นการนำกำไรที่เกิดขึ้นไปทำประโยชน์เพื่อสังคม และการดำเนินธุรกิจ
ก็เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหา หรือ พัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงจ้างงานผู้ที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนแล้ว ๑๔๘ แห่ง เช่น บริษัทออทิสติกไทย
และบริษัทเด็กพิเศษ มีการจ้างงานผู้ด้อยโอกาส หรือคนพิการไม่น้อยกว่า ๒๐% ของจำนวนพนักงานประจำ
มีค นพิ ก ารหรือ คนด้ อ ยโอกาสถื อ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕๐% และยั งมี บ ริษั ท ที่ เปิ ด เพื่ อ เน้ น จ้ างงานคนพิ ก าร
โดยเฉพาะอีกด้วย
วิสาหกิจเพื่อสังคม จะได้รับการยกเว้นภาษี การสนับสนุน ในเรื่องการเข้าถึงเงินทุน การพั ฒนา
สินค้า การจัดการ การส่งเสริมการตลาด จากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวม ๑๗ แห่ง เช่น ธนาคารออมสิน
ไปรษณี ย์ ไทย ปตท. กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล ทรู คอร์ปอเรชั่ น เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ ผู้ สนใจจั ด ตั้ งหรือ ลงทุ น ในวิสาหกิ จ
เพื่อสังคม สอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๗๓
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 12 / 2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง แก้ถึงระดับท้องถิ่น! เตรียมออกกฎหมายจบปัญหาคุณแม่วัยใส
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แก้ถึงระดับท้องถิ่น! เตรียมออกกฎหมายจบปัญหาคุณแม่วัยใส
ปัญหาคุณแม่วัยใส หรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเร่งแก้ไขมา
โดยตลอด ทั้งในระดับภาพรวมและลงลึก ถึงระดับท้องถิ่น ล่าสุด ได้มีการอนุมัติห ลักการร่างกฎกระทรวง
กำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาคุณแม่วัยใส
ในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ส่วนท้องถิ่นต้องจัดบริการให้ วัยรุ่นในพื้นที่ได้รับการป้องกัน
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์อย่างรอบด้าน ถูกต้อง และไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้
๑. จัดให้มีสถานบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ มีบุคลากรให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษา
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
๒. จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น การฝึกอบรมการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริม
การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม
๓. จัดให้มีระบบประสาน ส่งต่อ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ดูแลและช่วยเหลือ
คุณแม่วัยใสอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
หลังจากนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด
เพื่อให้มีจุดบริการเชิงรุกที่เข้าถึงวัยรุ่นทุกคน และลดจำนวนคุณแม่วัยใสทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด
*********

