ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2562
เอกสารประกอบ
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
1. การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่ม และ
คลื่นลมแรง ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
กระทรวงมหาดไทย - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. รู้ทันคลื่นซัดฝั่ง...อันตรายริมทะเล (*เฉพาะพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง)
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
สำนักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐบาลอนุมัติวันหยุดยาวเพิ่มช่วงสิ้นปี
กระทรวงการคลัง
4. พร้อมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ให้กับผู้มีสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ
กระทรวงแรงงาน
5. เปิดรับสมัครฝึกอบรมคนครัวบนเรือทั่วประเทศ ตลอดปี
2563 กว่า 10 รุ่น
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย - อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสุขภาพกายและ
- ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด
สุขภาพจิตที่ดีของคนในชุมชน
กระทรวงการ
7. รู้ไว้...ก่อนไปรัสเซีย
ต่างประเทศ

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”
4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ดังกล่าว
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง ชาติ (บกปภ.ช.) ได้ติดตามการคาดหมายลักษณะ
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม บริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพล
ของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจมีพายุหมุน
เขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ได้
เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว บกปภ.ช. ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 1) เตรียมพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือน
ประชาชนก่อนเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ทั่วถึงในทุกช่องทาง 2) ให้ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์
สภาวะอากาศ สภาพน้ำท่า น้ำหลาก และคลื่นลมในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากเห็นว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดเหตุ
สาธารณภัยขึ้นในพื้น ที่ ให้แ จ้งเตือนภัย ประชาชน พร้อมสั่ง อพยพประชาชนออกจากพื้น ที่ เ สี่ ยงภัยไปอยู ่ ใ น
จุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวในทันที 3) ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและพื้นที่ติดชายฝั่ง
ทะเล ให้วางมาตรการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ กำหนดมาตรการ การแจ้งเตือน การปิดกั้น และห้าม
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลเข้าพื้นที่ที่กำหนด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยพื้นที่ติ ดชายฝั่ง ทะเล
ให้กำหนดมาตรการประกาศห้ามการเดินเรือกรณีที่มีความเสี่ยงภัย 4) ให้พร้อมเผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
และด้านการดำรงชีพ และการบรรเทาทุกข์ ให้จัดเตรียมคลัง เสบียงอาหารให้มีความพร้อมในการจัดตั้งโรงครัว
พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ อาหาร และน้ำดื่มได้ทันที 5) ให้ฝ่ายปกครอง หน่วยทหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
พี่น้องประชาชนสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784 ได้ตลอด
24 ชัว่ โมง
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/หน่วยงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ 02-288-4000 เว็บไซต์ www.thaigov.go.th
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลอนุมัติวันหยุดยาวเพิ่มช่วงสิ้นปี
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลอนุมัติวันหยุดยาวเพิ่มช่วงสิ้นปี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณี
พิเศษ อีก 1 วัน ในปี 2562 แต่หากหน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น
หรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่ อนไปจะเกิด
ความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ และทำให้เกิดการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุ รกิจที่เกี่ย วข้องกั บการท่องเที่ยวในช่ วงเวลาดังกล่า ว ประชาชนสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2288 4000 หรือที่เว็บไซต์ www.thaigov.go.th
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม/หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4708 , 6327
1) หัวข้อเรื่อง พร้อมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ
2) ที่มา/หลักการ
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามโครงการ e-Payment
ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญ ชี ผู้มี
สิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัส ดิการสังคม ได้แก่ เงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ไ ด้รับผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสัง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เงินเดือนทหารกองประจำการของกระทรวงกลาโหม เงินค่าป่วยการ อสม. ของ
กระทรวงสาธารณสุข เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 76 จังหวัด
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความ
พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ดำเนินการจัดทำ
ฐานข้อมูลร่วมกัน และได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครองในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล
โดยนำร่องจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิโดยตรงใน จ.สิงห์บุรี เมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 โดยโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าว จะมีรอบการจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา
กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมของระบบบูรณาการฐานข้อมูล สวัส ดิการสัง คม (e-Social
Welfare) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำลัง ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการจั ด การ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคคลของ อปท.
จำนวน 7,774 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของกรมบัญชีกลางให้สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ของ อปท. ครบทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 7,774 แห่ง ในเดือนมกราคม 2563
5) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง จะช่วยลด
ขั้นตอนการทำงานและแบ่งเบาภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจะทำให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น
6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง พร้อมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ
กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมของระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social
Welfare) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลบุ คคลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,774 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของกรมบัญชีกลางให้
สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการตามโครงการ e-Payment ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ซึ่งจะสามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทั้ง 76 จังหวัด
จำนวน 7,774 แห่งได้ในเดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7000
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม/หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2247 6606 หรือ สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4
1) หัวข้อเรื่อง เปิดรับสมัครฝึกอบรมคนครัวบนเรือทั่วประเทศ ตลอดปี 2563 กว่า 10 รุ่น
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดรับสมัครฝึกอบรมคนครัวบนเรือทั่วประเทศ ตลอดปี 2563 กว่า 10 รุ่น
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food
and Catering) ให้ แ ก่ ค นครั ว บนเรื อ เพื ่ อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามอนุ ส ั ญ ญาว่ า ด้ ว ยแรงงานในกิ จ การทางทะเล
ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือ ต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และสอดคล้องกับนโยบาย
เร่งด่วนของกระทรวงแรงงานด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไป
ทำงานต่างประเทศ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำรายได้ส่งกลับประเทศ
ปีงบประมาณ 2563 สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และ
วิ ท ยากร ดำเนิ น การฝึ ก อบรม สาขาการจั ด การด้ า นอาหารและโภชนาการบนเรื อ มี ระยะเวลาการฝึก
42 ชั่วโมง คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์การทำงานบนเรือ
เดินทะเลของรัฐและเอกชน สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม จบการศึกษา
ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือมีสำเนาหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) หรือ
ใบรั บรองประสบการณ์ การทำงาน หรื อใบรั บรองการฝึ กอบรมที ่ เกี ่ ยวกั บการประกอบอาหารไม่ น ้ อย กว่ า
30 ชั่วโมง
การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึง
สุขลักษณะส่ วนบุคคลและอาหาร ทักษะการประกอบอาหาร โภชนาการและสุข ภาพ การจัดการและ
การควบคุมดูแลครัว การจัดการของเสียในครัว การวัดและประเมินผล เป็นต้น ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4317
หรือสายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง รู้ทันคลื่นซัดฝั่ง...อันตรายริมทะเล
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
เรื่อง รู้ทันคลื่นซัดฝั่ง...อันตรายริมทะเล
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลทั้ง ฝั่งอ่าวไทย และฝั่ง
ทะเลอันดามันให้ระมัดระวังคลื่นซัดฝั่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้า
สู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ สำหรับการเตรียมพร้อม
เพื่อรับมือ “คลื่นพายุซัดฝั่ง” ให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอ หากมี
ประกาศเตือนภัยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติด
ตัวไปได้ในทันที รวมถึงแนะนำให้ประชาชนร่วมฝึกซ้อมและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่ หากกรณีเกิด
ภัยจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สำหรับวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง สามารถทำได้โดย 1) ออกห่างจากพื้นที่
ชายฝั่ง ทะเลหรือหลบในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัย 2) หลีกเลี่ยง
กิจกรรมทางทะเล เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากคลื่นซัด 3) ห้ามทำประมงหรือนำเรือเล็กออกจากฝั่ง
เนื่องจากในทะเลมีคลื่นสูงและลมแรง เสี่ยงต่อเหตุเรือล่มได้ 4) กรณีที่เดินเรืออยู่ในทะเล ให้นำเรือหลบอยู่ในที่อับ
ลมหรือที่ปลอดภัย ให้ใช้วิทยุสื่อสารขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแจ้งพิกัดเรือ ลักษณะเรือ และจำนวนผู้โดยสารบน
เรือให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือโดยด่วน
ทั้ง นี้ ประชาชนสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุสาธารณภัย ได้ทางสายด่วน
สาธารณภัย โทร. 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2112 - 4
1) หัวข้อเรื่อง ร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของคนในชุมชน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของคนในชุมชน
ทุกวันนี้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยของเรามีขยะที่ออกมาจากบ้านเรือนของประชาชนเป็นจำนวน
มาก ทุกท่านทราบไหมว่าขยะที่มีมากมายมหาศาลนั้น เมื่อนำมารวมกันทั้งประเทศจะทำให้กลายเป็น
“วิกฤตการณ์ขยะ” ที่มีมากถึง 27 ล้านตันต่อปี ทำให้รัฐบาลต้องยกเรื่อง “ขยะ” เป็น “วาระแห่งชาติ”
นอกจากภาครัฐที่จะต้องเข้ามาจัดการแล้วนั้นยังต้องรณรงค์เริ่มต้นจัดการขยะที่ “เราทุกคน” ต้องช่วยกันทำ
ให้ขยะลดน้อยลง และหันมาช่วยกันจัดการขยะในบ้านให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำขยะเหล่านั้น ไป
จัดการทำลายต่อได้
กระทรวงมหาดไทยจึง ได้กำหนดแผนรณรงค์การบริหารจัดการขยะ โดยเริ่มจากการลดปริมาณ
ขยะต่อวันได้ง่าย ๆ โดยใช้หลัก “๓ ช” คือ 1. ใช้น้อย โดยการหันมาพกถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้หรือรับ
ถุงพลาสติก ซึ่งถุงผ้าหรือตะกร้านั้นสามารถใส่ของได้เยอะกว่าและช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกที่ก่อให้ เกิด
ปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมาก 2. ใช้ซ้ำ โดยสิ่งของเครื่องใช้ใด ๆ ที่ยังสามารถใช้ได้อีกรอบหรือหลาย ๆ
รอบ เช่น กล่องคุกกี้ ขวดน้ำอัดลม หรือถุงพลาสติกหนา ๆ เราสามารถพับเก็บแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่
และ 3. ใช้ใหม่ โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดหรือเสียรูปร่าง แตก พัง แต่ก็ยังสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงทำ
เป็นอย่างอื่นได้ เช่น ขวดน้ำที่แตกแล้วสามารถนำมาปลูกต้นไม้ได้ กระดาษที่ใช้เขียนแล้วก็พลิกด้านที่ยังไม่
ใช้มาเขียนใหม่ หรือจะนำไปพับถุงขายสร้างรายได้ได้อีกด้วย หรือแม้แต่ทีวีเก่า ๆ ที่ชำรุดแล้วสามารถนำมา
ดัดแปลงเป็นตู้ปลาเก๋ ๆ ในบ้านได้ เป็นต้น
นอกจากนั้น การคัดแยกขยะจากครัวเรือนจะช่วยให้ลดต้นทุนการกำจัดขยะที่ปลายทางได้อีกด้วย
โดยวิธีการแยกขยะในครัวเรือนที่สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ถัง ดังนี้ ถังสีเขียว เป็นขยะเปียก
จำพวกเศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เปลือกไข่ เศษใบไม้ เศษหญ้า ถังสีเหลือง เป็นขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้ เช่น
ขยะจำพวกขวดแก้ว ขวดพลาสติก เศษกระดาษ เศษไม้ เศษเหล็ก ถุงผงซักฟอก กล่องยาสีฟัน ถังสีแดง เป็น
ขยะอันตราย เช่น ขยะจำพวกขวดยากันยุง ขวดสเปรย์ หลอดไฟ ยาฆ่าหญ้า ถ่ายไฟฉาย ถังสีน้ำเงิน เป็นขยะ
ทั่วไป เป็นขยะที่เราไม่แน่ใจว่าอันตรายหรือไม่อันตราย หรือจำพวกเศษขยะเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงเท่านี้เราทุกคน
ก็จะได้ช่วยทำให้หมู่บ้านสะอาดขึ้น และขยะที่ทิ้งไปก็จะไม่เกิดเป็นกองขยะที่ย้อนกลับมาทำร้ายคนในชุมชน
ทำให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลโรคต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการแยก
ขยะสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2112 - 4
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 26 / 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
กรม/หน่วยงาน กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล
ช่องทางติดต่อ www.consular.go.th Call Center ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application Thai Consular
1) หัวข้อเรื่อง รู้ไว้...ก่อนไปรัสเซีย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รู้ไว้...ก่อนไปรัสเซีย
กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งเตือนพี่น้องชาวไทยที่ประสงค์เดินทางไปทำงานนวดสปาใน
รัสเซีย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีหญิงไทยเป็นจำนวนมากถูกชักชวนจากกลุ่มนายหน้าให้เดินทางไปทำงาน
นวดสปาในรัสเซีย โดยมีการโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ว่าจะมีเงินรายได้สูงพร้อมสวั สดิการต่าง ๆ มากมายเกิน
ความเป็นจริง และไม่ยอมแจ้งกฎระเบียบภายในของบริษัทให้หญิงไทยได้รับทราบแต่อย่างใด ทำให้มี
หญิงไทยหลายรายหลงเชื่อว่าการไปทำงานนวดสปาในรัสเซียจะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เมื่อ
เดินทางไปถึงรัสเซียแล้วกลับพบว่า สภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เคยแจ้งไว้ไม่ได้เป็นไปตามนั้น จึง
เป็นเหตุให้ห ญิงไทยหลายรายต้ องเดื อดร้อน บางรายต้องหาทางหนีก ลั บประเทศไทยและบางส่ วนได้
ดำเนินการร้องเรียนร้านนวดสปาที่ตนทำงานอยู่ ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะการหลอกลวง
หญิงไทยให้ไปทำงานในต่างประเทศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยปัญหาที่มักประสบบ่อย ๆ อาทิ ถูก
นายจ้างยึดหนังสือเดินทาง ทำงานฟรี ๑ เดือนโดยนายจ้างอ้างว่าเป็นช่วงทดลองงานหรือฝึกฝนฝีมือจึงยังไม่
จ่ายเงินเดือนให้ และหากแรงงานที่มาใหม่หนีกลับประเทศไทย นายจ้างจะหักเงินเดือนของแรงงานที่เป็น
นายหน้าเพื่อชดใช้ค่าเสียหายของบริษัท
กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านตรวจสอบความน่าเชื่อถือของกลุ่มนายหน้า
หรือบริษัทที่ชักชวนไปทำงานให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจสมัครงาน และตรวจสอบข้อมูลเกี่ย วกับ
สัญญาจ้างงาน ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงาน ที่สำคัญจะต้องมีวีซ่าที่ถูกประเภทก่ อนออก
เดินทางไปทำงานนวดสปาที่รัสเซีย เพราะการใช้วีซ่าผิดประเภทเพื่อลักลอบทำงานในรัสเซียจะมีความผิด
และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรัสเซีย
หากมี ข ้ อ สงสั ย สามารถสอบถามข้ อ มู ลเพิ ่ มเติ ม ผ่ านสายด่ วน กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ ซึ่งสามารถติ ดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน “Thai Consular” ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรือสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก
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