ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย
1. ชวนคนไทย "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ในระดับ
จังหวัด" ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
กระทรวงแรงงาน
2. แรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายน้อย
สิทธิประโยชน์เยอะ
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย
3. ปภ. แนะท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุข
4. สาธารณสุขห่วงสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าหนาว
แนะวิธีดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน
ช่องทางการติดต่อ 0 2221 8095
1) หัวข้อเรื่อง ชวนคนไทย "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ในระดับจังหวัด" ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชวนคนไทย "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ในระดับจังหวัด" ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
รั ฐ บาลได้ ม ี น โยบายในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย วและกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ทั ่ วประเทศ จึ ง ได้
มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้ประชาชน
ในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที ่ใ ส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (Eco event) โดยให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดถนนคนเดินแล้วในพื้นที่สีลม เยาวราช และ
ข้าวสาร ตามปฏิทินที่กำหนด และในระดับจังหวัดได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดงาน/กิจกรรม
ในลักษณะถนนคนเดิน มีชื่องานว่า "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ระดับจังหวัด ” โดยชื่อถนนจะ
แตกต่างไปตามแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง/ถนน ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป เป็นถนนแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อ
และผู้ขายในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีกิจกรรมแสดงถึ งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ โดยจะ
เริ่มเปิดถนนคนเดินพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 22 ธันวาคม 2562 (Kick off) นี้ ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่
และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดจำหน่ายในถนนคนเดินจะเน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์
OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้า
พื ้ น เมื อ ง สิ น ค้ า ที ่ ใ ช้ ม อบเป็ น ของขวั ญ ในช่ วงเทศกาลปี ใ หม่ อาหารประจำถิ ่ น และสิ น ค้ า ที ่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจำวัน เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน" ในช่วง
เทศกาลปีใหม่นี้ ได้ทั้งกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม/หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2232 1341
1) หัวข้อเรื่อง แรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายน้อยสิทธิประโยชน์เยอะ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายน้อยสิทธิประโยชน์เยอะ
อาชีพอิสระ อีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนไทยกว่า 20 ล้านคน
โดยการประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ การผลิตสินค้า หรือบริการ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ เกษตรกร
คนขับจักรยานยนต์รับจ้าง คนขับรถแท็กซี่ พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน และ กลุ่มผู้รับงานทำที่บ้าน ซึ่งกลุ่มคน
เหล่านี้ล้วนต้องการความมั่นคงในการทำงานและหลักประกันในการดำรงชีวิต
กระทรวงแรงงาน เห็นความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพอิสระ จึงเปิดโอกาส
ให้แรงงานภาคอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งการจ่ายเงินสมทบมี 3 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่ 1) เงินทดแทนการขาด
รายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2) เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ และ 3) ตาย
(ค่าทำศพ)
ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ 1) เงินทดแทนการขาด
รายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2) เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ 3) ตาย (ค่าทำศพ)
และ 4 ) ชราภาพ (รับบำเหน็จ)
ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ 1) เงินทดแทนการขาด
รายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2) เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ 3) ตาย (ค่าทำ
ศพ)4) ชราภาพ (รับบำเหน็จ) และ 5) สงเคราะห์บุตร
โดยสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ห้างบิ๊กซี ห้างเทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม Cen pay
หรือสมัครระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านทางธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ประชาชนที่สนใจสามารถนำบัตรประชาชน สมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง และทาง
เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือเคาเตอร์เซอร์วิส หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด
24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ ยว
ในช่วงที่มีอากาศหนาวให้ปลอดภัย ดังนี้
กรณีกางเต็นท์พักแรม ให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่กางเต็นท์ เพื่อป้องกัน
อันตรายจากสัตว์และแมลงที่มีพิษ และไม่ควรกางเต็นท์ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือมีกิ่งไม้แห้ง เนื่องจาก
เสี่ยงต่อการหักโค่นหรือล้มทับได้ รวมถึงห้ามจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ในเต็นท์ เพื่อป้องกั นเพลิงไหม้
และการขาดอากาศหายใจได้
กรณีก่อกองไฟ ควรก่อกองไฟให้ห่างจากเต็นท์พักแรมพอสมควร เพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังเต็นท์พักแรม และไม่ควรก่อก่อไฟในบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือวัสดุที่สามารถเป็น
เชื้อเพลิงและติดไฟได้ง่าย เมื่อหลังจากเสร็จกิจกรรมเรียบร้อยแล้วต้องดับไฟให้สนิททุกครั้ง
กรณีถ่ายรูปหรือชมวิว นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปหรือชมวิวบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย
เช่น บริเวณริมหน้าผา กลางถนน หรือบริเวณที่มีหมอกหนา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุกรณีเกิดสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม/หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 0 2590 1401-2 โทรสาร 0 2591 8612-3
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขห่วงสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าหนาว แนะวิธีดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สาธารณสุขห่วงสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าหนาว แนะวิธีดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
ขณะนี้อากาศเริ่มเย็นลง เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย ประชาชนจึงควรดูแลสุขภาพ สร้างความอบอุ่น
ให้กับร่างกาย ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยสามารถเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะกับตนเองได้
อาทิ เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ปั่นจักรยาน เล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที
ประมาณ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์ ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำในช่วงกลางคืน ในช่วงที่อากาศเย็น จัด หาก
จำเป็นต้องอาบน้ำควรอาบประมาณ 10-15 นาที ไม่ควรเกิน 30 นาที เพราะการอาบน้ำนานเกินไปจะ
ทำให้ผิวหนังแห้ง แตก ลอก ไม่ควรปรับอุณหภูมิน้ำร้อนจนเกินไป และควรราดน้ำไล่จากเท้าขึ้นไป ไม่ควร
รีบอาบน้ำโดยที่ยังไม่ปรับอุณหภูมิร่างกาย อาจทำให้เป็นหวัดได้ง่าย หลังจากอาบน้ำอุ่นในช่วงท้ ายให้
อาบน้ำอุ่นสลับน้ำเย็น เพื่อปิดรูขุมขนและปรับสมดุลผิวหนัง และหลังอาบน้ำอุ่น ควรทาครีมบำรุงผิวทันที
เพื่อความชุ่มชื่นและป้องกันผิวแตก และที่สำคัญต้องสวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย
ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล ควรให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้
ที่เป็นหวัด เนื่องจากช่วงที่อากาศแห้งและเย็น การแพร่กระจายของเชื้อโรคจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติ และ
แนะนำให้สวมเสื้อผ้าหนาๆ ให้เด็กเล็กอยู่เสมอ
สำหรับผู้สูงอายุมักมีสภาพผิวหนังที่แห้งง่าย ควรใส่ใจและดูแลสุขภาพเป็นพิเศษด้วยการให้ดื่มน้ำ
มากๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับผิวหนัง หรือคนที่เป็นโรคเบาหวาน ต้องระวังอย่าให้ผิว
แห้งแตก หากเกิดเเผลจากการเกา อาจเกิดการอักเสบ และเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ นอกจากนี้ ควรนอน
หลับพักผ่อนให้เพียงพอวัน ละ 7 - 9 ชั่วโมงต่อคืน กินอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ เพียงพอต่อ
ร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ที่สำคัญควรกินอาหารปรุงสุก อุ่นให้ร้อน
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิความร้อนให้กับร่างกายเพื่อคลายหนาว ทั้งนี้ ประชาชนสามารติดต่อสอบถามหรือปรึกษา
ปัญหาสุขภาพได้ที่ สายด่วนสุขภาพ โทร 0 2590 2000
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