ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน์
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. คลินิกมลพิษออนไลน์
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4. “รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สำนักนายกรัฐมนตรี
สั่งเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง
กระทรวงการคลัง
5. กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับ
เงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง
หมายเหตุ
1. ข้อมู ลดังกล่าวเป็ นข้ อมูล เพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กข้อ ตกลงความร่วมมื อ
การบู รณาการเสริมสร้างการรับ รู้สู่ชุ มชน จัง หวัดสามารถหาข้อมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความข้อ มูล ที่ ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่ อ สร้างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ โทร. 1662
1) หัวข้อเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน์
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน์
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การประปาส่วนภูมิภาค จึงมีข้อแนะนำประชาชนให้ใช้ช่องทางออนไลน์ ในการชำระค่าบริการของการประปา
เพื่อความสะดวก รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ COVID-19
โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค ผ่านทาง ดังนี้
1. Line official : @pwathailand
2. เว็บไซต์ กปภ. : www.pea.co.th
3. แอปพลิเคชั่น : pwa1662
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 1401
1) หัวข้อเรื่อง คลินิกมลพิษออนไลน์
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลินิกมลพิษออนไลน์
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้จัดทำไลน์ออฟฟิเชียล ในชื่อ “คลินิกมลพิษออนไลน์ ”
เพื่อให้ข้อมู ลความรู้และสื่อสารกับประชาชน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อ สร้างการรับรู้
และความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่น PM 2.5
โดยประชาชนสามารถเพิ่มเพื่อนและเข้าใช้งาน “คลินิกมลพิษออนไลน์” ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น ความรู้
และข่าวสารมลพิษ ดัชนีคุณภาพอากาศและการประเมินอาการเบื้องต้น ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวข้องกับค่าฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2590 1401
********

-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111
1) หัวข้อเรื่อง ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท
กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนกรณีใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท
บางทีหลอดไฟหน้ารถขาดไป 1 ดวง และนำมาวิ่งบนถนนตอนกลางคืนก่อให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมา ย
รถยนต์ไฟติด ข้ างเดี ยว รถที่ สวนมาอาจคิ ดว่า เป็ น มอเตอร์ ไซค์ ซึ่ งอาจทำให้ เกิด อุบัติ เหตุ ได้ นอกจากนั้ น
กฎหมายกำหนดให้รถยนต์ต้องมีโคมไฟ หน้ารถประเภทแสงพุ่งไกลและแสงพุ่งต่ำข้างละ 1 ดวง กรณีที่ มี
แต่ใช้งานไม่ได้ ก็ต้องถือว่าไม่มี
ซึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ระบุว่า “รถใดที่จดทะเบียนแล้วหากปรากฏ
ในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิต ใจของผู้อื่น ห้ ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้ น
จนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว” ลักษณะไฟหน้าที่ถูกต้องคือ ไฟส่องสว่างหน้ารถจะต้องมีสีขาว
หรือสีเหลืองเท่านั้น และจะต้องมีกำลังไฟไม่เกิน 50 วัตต์ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ทั้งนี้ หากประชาชนทั่วไปต้องการขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายหรือบริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒554 1800 ต่อ 1066 หรือ www.onwr.go.th
1) หัวข้อเรื่อง “รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สั่งเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สั่งเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง
สำนั ก งานทรัพ ยากรน้ำ แห่ งชาติ (สทนช.) มี ความเคลื่อ นไหวเกี่ ยวกั บแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพสถานี สูบน้ ำ เพื่ อ เร่ งรั ด ติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ในลุ่ ม น้ ำท่ าจี น ตอนล่ า ง
การพั ฒ นาด้ า นอุ ต สาหกรรมเชิ งนิ เวศ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ ก
เนื่องจากที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่างมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดสำหรับการเกษตร ปัญหาคุณภาพน้ำ
และการรุกตัวของน้ำเค็มบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลจากการทำอุตสาหกรรมประมงและโรงงานอุตสาหกรรม
รัฐบาลได้เร่งให้ทุ กภาคส่ วนร่วมบู รณาการแผนงานเพื่ อแก้ไขปั ญหาด้ านน้ ำในพื้ นที่ อย่างเป็ นรูปธรรม
และยั่ง ยืน โดยมอบหมายให้ สำนั ก งานทรัพ ยากรน้ ำแห่ งชาติ (สทนช.) และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเร่งรั ด
การดำเนิ นการแก้ ไขปั ญ หาคุณ ภาพน้ ำ เสริม ความมั่ นคงของคั นกั้ นน้ ำให้ ได้ต ามมาตรฐาน เร่งจัด ทำแผน
การปรับ ปรุงซ่ อมแซมเขื่อ นป้ อ งกัน ตลิ่ ง ให้ เป็ น รูปธรรม ควบคู่ ไปกั บการสร้างการรับรู้แ ละปลู กจิ ต สำนึ ก
ให้ กั บ ประชาชนเพื่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ วนร่ วมในการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งน้ ำ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น อย่ า งเป็ น ระบบ
และนำไปสู่การแก้ไขในระดับประเทศต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
www.onwr.go.th หรือ โทร. ๐ ๒554 1800 ต่อ 1066
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 / 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000
1) หัวข้อเรื่อง กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง
กรมบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เนื่องจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” นั้น
กรมบัญชีกลาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน หรือพลทหารกองประจำการ ที่ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นชื่อเดิมก่อนควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นั้น
ให้ไปติดต่อธนาคารทหารไทยธนชาต (จำกัด) มหาชน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่
และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Payroll หรือระบบบำเหน็จบำนาญ
e-Pension หรือระบบ e-Social Welfare แล้วแต่กรณี เพื่อให้ได้รับเงิ นเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินเดือนพลทหารกองประจำการได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2127 7000
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