ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
1. จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้
กระทรวงมหาดไทย
ประชาชน
2. ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรก
กระทรวงการคลัง
เกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ
3. สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส กระทรวงคมนาคม
รถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร
5. เตือนประชาชนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว
กระทรวง
อาจเสียชีวิตได้
สาธารณสุข
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศใน
กระทรวง
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
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 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สป.
ช่องทางการติดต่อ 0 2221 9468
1) หัวข้อเรื่อง จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการโดยมีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563
ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ส่ง
ความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน” จำนวน 9 โครงการ ได้แก่
(1) สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท
คิดอัตราร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 0.50 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1
ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 (2) กฟน. กฟภ. ร่วม
ใจส่ ง สุ ข ปี ใ หม่ 2563 ร่วมจัด ระเบี ย บสายสื่ อสารทั ่ วไทย รวมระยะทางกว่า 10,020 กิโลเมตร
(3) สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ โดยใช้
บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการดำเนินการ
สามารถให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ (4) ขอเอกสารงานทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษง่าย
นิดเดียว พร้อมให้บริการแบบฟอร์ม เอกสารงานทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ 27 งานบริการ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 เป็นต้นไป (5) ยื่นรังวัดโปร่งใส ใน 50 วัน ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายใน
สำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน (6) ค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรี
ฉับไวด้วย LandsMaps ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั ้งของรูปแปลงที่ ดิน และรายละเอี ย ด
เบื ้ อ งต้ น ได้ ด ้ วยตนเองผ่ านทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และแอปพลิ เ คชั ่ น “LandsMaps” ทำให้ ประหยั ด เวลา
ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย (7) คู่มือผังเมือง ฉบับการ์ตูน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่าน
www.dpt.go.th ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป (8) ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย
ถู ก ใจประชาชน ปรับปรุง และพั ฒนาตลาด ยกระดับตลาดนั ดเทศบาล 742 แห่ง ให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัย และ (9) สวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้าสกายปาร์ ค )
ปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า
ถือเป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการของขวัญปีใหม่ในปี 2563 ของกระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งใจส่งมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศไทย จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ให้สมกับภารกิจกระทรวงในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7000
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000
1) หัวข้อเรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ
2) ที่มา/หลักการ
รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวและ
กรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้แก่ผู้มีสิทธิ 600 บาท/เดือน ตามข้อมูลที่กรม
กิจการเด็กและเยาวชน ส่งมายังกรมบัญชีกลาง
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้
เดือน/ปี
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
อังคารที่ 10 มีนาคม 2563
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
พุธที่ 10 มิถุนายน 2563
ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
ผู้มีสิทธิทราบกำหนดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในแต่ละเดือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เสร็จทันกำหนดเวลาการจ่ายเงินดังกล่าว
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ ให้สามารถดำรงชีพได้ส่วนหนึ่ง โดยผู้มี
สิทธิที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองที่ระบบบูรณา
การฐานข้ อ มู ล สวั ส ดิ ก ารสั ง คม (e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare เลื อ กเมนู
“ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ” ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 0 2255 5850 - 7

-26) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้มีสิทธิ 600 บาท/เดือน เพื่อให้ผู้มี
สิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้
- เดือน มกราคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
- เดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
- เดือน มีนาคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
- เดือน เมษายน 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
- เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เดือน มิถุนายน 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
- เดือน กรกฎาคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เดือน สิงหาคม 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
- เดือน กันยายน 2563 วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
โดยวัตถุประสงค์ของเงินช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตร
ไม่เกิน 6 ขวบ ให้สามารถดำรงชีพได้ส่วนหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ
สามารถลงทะเบี ยนเพื่อ ตรวจสอบข้อมู ลได้ ด้ วยตนเองที ่ ระบบบู รณาการฐานข้อ มู ลสวั สดิก ารสั ง คม
(e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare เลื อ กเมนู “ตรวจสอบประวั ต ิ ก ารรั บ
สวัสดิการ” ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เพิ ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ สอบถามที่ ศู น ย์ ปฏิ บั ต ิ ก ารโครงการเงิ นอุ ด หนุ นเพื ่ อ การเลี ้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือโทร. Call center 0 2255 5850 - 7
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม/หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533
1) หัวข้อเรื่อง สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พี่น้องแรงงานไทย ภายใต้แนวคิด “สุขใจถ้วนหน้า
มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน” “5 ให้” สำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
ให้ที่ 1 “ให้”อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5 - 6 บาททั่วประเทศ ซึ่งไม่เกิดผลกระทบต่อทั้งราคา
สินค้า การค้าระหว่างประเทศ การส่งออก และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ำเพิ่มขึ้นจำนวน 6 บาท ใน 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่วนที่เหลือ 68 จังหวัดจะปรับขึ้น 5 บาท ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน
ให้ที่ 2 “ให้”เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อให้
ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงบริการ
ของกองทุน สามารถนำไปพั ฒนารายได้ ของตนเองและครอบครั ว วงเงินงบประมาณโครงการ จำนวน
50,000,000 บาท วงเงินกู้สูงสุดสหกรณ์ฯ ละไม่เกิน 10,000,000 บาทอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00
ต่อปี ระยะส่งคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถลดภาระอัตราดอกเบี้ยผู้ใช้แรงงานที่จ่ายให้สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ
5 ต่อปี
ให้ที่ 3 “ให้”อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน ในงวดที่ 1 –
12 และตั้งแต่งวดที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กรอบวงเงินปล่อยกู้ 3,000,000 บาท
รายบุคคลยื่นกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 200,000 บาท โดยสามารถยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 9
ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
ให้ที่ 4 “ให้”ความรู้และให้บริการ เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 30 – 60 ชั่วโมง จำนวน 1,440
คน และฟรีค่าแรงรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป
ให้ที่ 5 “ให้”สุขภาพแข็ งแรงด้ วยโปรแกรมตรวจสุ ขภาพฟรี 14 รายการ เชิงรุกโดยร่ ว มกั บ
สถานพยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพผู้ประกันตนภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยจะเข้าตรวจสุขภาพ
เชิงรุกในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในเดือนมิถุนายน และนิ คมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการใน
เดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรค ส่งผลให้ เกิด
กระบวนการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม/หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดต่อ 0 2283 3024
1) หัวข้อเรื่อง แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร
กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำกับดูแล สร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงออกระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนิ นงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
ประชาชนสามารถส่งพฤติการณ์ก ารกระทำความผิ ดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ
ทุกประเภท โดยจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมสร้างวินัย สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกระตุ้นให้ผู้ขับรถมีความตระหนักและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นรูปธรรม ซึ่งอัตราค่าปรับความผิดกำหนดไว้ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท
อาทิ การดัดแปลงมิเตอร์ กระทำลามกอนาจาร ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง เก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมาย
กำหนด ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร สูบ
บุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น โดยอัตราค่าปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจ องค์ประกอบของพฤติการณ์ ความ
รุนแรง การกระทำความผิดซ้ำซาก และความผิดนั้นส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
การแจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด ผู้แจ้งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือ
คลิปวิดีโอที่บันทึกการกระทำความผิดไว้ชัดเจน พร้อมระบุวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ
และอื่น ๆ ให้มากที่สุด เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผู้แจ้งต้องระบุชื่อ – นามสกุล
และช่องทางการติดต่อของผู้แจ้ง
สำหรั บ ประชาชนที ่ ไ ด้รั บความเดื อดร้ อ นจากการใช้ บริ การรถสาธารณะสามารถส่ งเบาะแส
พฤติกรรมการกระทำความผิด ครอบคลุมการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ ทุกประเภท
ได้ที่ สายด่วน 1584 หรือ Line : @1584DLT หรือ Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม/หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงายเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว อาจเสียชีวิตได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนประชาชนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว อาจเสียชีวิตได้
กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ย วที่กำลัง วางแผนท่องเที่ย วและ
เดินทางไปรับลมหนาวตามภูเขาและในพื้นที่อากาศหนาวในช่วงนี้ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คลาย
หนาว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและถึงขั้นเสียชีวิตได้
เนื่องจากประชาชนบางกลุ่ม มีความเชื่อและเข้าใจผิด คิด ว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะทำ
ให้ร่างกายอบอุ่น คลายหนาวได้ และช่วยลดความปวดเมื่อยนั้น ในคตวามเป็นจริงนั้นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
จะทำให้ผู้ดื่มมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้น เป็นผลมาจากการที่หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนัง
ขยายตัว จึงมีอาการร้อนวูบวาบ เพราะมีฤทธิ์กดประสาท หากยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเท่าไหร่ความร้อน
ก็จะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้น และจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่า ปกติ เกิดภาวะ
อุณหภูมิกายต่ำ ส่งผลให้ ร่างกายสูญเสียความร้อน สูญเสียน้ำ หลับลึก กลไกการปรับตัวล้มเหลว เลือดใน
ร่างกายหนืดข้น ระบบเผาผลาญล้มเหลว หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย จึงเป็นสาเหตุที่
ทำให้เสียชีวิตได้
จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติตนในช่วงที่มี อากาศหนาว ดังนี้ 1. ควรงดเว้นการดื่มเครื่องดื่ม ที ่ มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด 2. สวมใส่เครื่องกันหนาวทุกครั้งเมื่อสภาพอากาศหนาวเย็น 3. รับประทานเครื่องดื่ม
อุ่นๆ ก่อนนอน 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 5. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ 6. จัดสถานที่
นอนพักผ่อนในที่บังลมและไม่ควรมีลมโกรก เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ท่าน
สามารถสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม/หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการติดต่อ 0 2278 8400 - 19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก
ซื้อได้งดให้ บริก ารถุง พลาสติก เพื่อลดและเลิ ก การใช้ ถุง พลาสติก แบบใช้ ครั ้ง เดีย ว (Single – Use
Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ ซึ่งคาดว่าปริมาณขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว จะลดลงถึง
45,000 ล้านใบต่อปี และยัง ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดลง 225,000 ตันต่อปี ทำให้
หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 340 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งประหยัด
พื้นที่รองรับและกำจัดขยะมูลฝอยในการฝังกลบได้ประมาณ 616 ไร่
จึงขอเชิญ ชวนประชาชนทุ กท่ าน เตรียมถุง ผ้ า หรือตะกร้ าของท่าน ก่อนไปใช้บริก ารใน
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าต่าง ๆ ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
*********
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