
 
 
 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

1. แรงงานเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงาน
คุณภาพ รองรับอุตสาหกรรม EEC 

กระทรวงแรงงาน - 

2. สะดวก ! กรมท่ีดินเปิดค้นข้อมูลที่ดินทั่วประเทศ 
ทางโทรศัพท์มือถือ 

กระทรวงมหาดไทย - 

3. บีโอไอ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่สนับสนุน อปท. 
ได้สิทธยิกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี 

ส านักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สาธารณสุขรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็ก 

อายุต่ ากว่า 12 ปี 
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. รู้ทัน - ป้องกัน อุบัติภัยช่วงฤดูหนาว กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ ( Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้”และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 29/ 2562 



 
 
กระทรวงกระทรวงแรงงาน         
กรม/หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน      
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 1506 กด 4 

1) หัวข้อเรื่อง แรงงานเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรม EEC 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เรื่องแรงงานเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรม EEC 
กระทรวงแรงงานได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ 

(Super Worker) รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่  EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ และทั่วประเทศ  
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Toward 
SME 4.0)เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานประกอบกิจการ SME  
กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีจ านวนมากกว่า 3 ล้านแห่ง ครอบคลุมการจ้างงานกว่า 11 ล้านคน 
มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า 5 ล้านล้านบาท 

โครงการนี้เป็นการท างานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ และพัฒนาทักษะพนักงานในสถานประกอบกิจการ 
ในการสร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถน า
แนวทางไปปฏิบัติเพ่ือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 
2562 สามารถพัฒนาก าลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพจ านวนกว่า 15,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
มากกว่า 400 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 29/ 2562 วันที2่ธันวาคม 2562 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน กรมท่ีดิน 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมท่ีดิน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมท่ีดิน โทร. 021415555 

1) หัวข้อเรื่อง สะดวก ! กรมท่ีดินเปิดค้นข้อมูลที่ดินทั่วประเทศทางโทรศัพท์มือถือ 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง สะดวก ! กรมที่ดินเปิดค้นข้อมูลที่ดินทั่วประเทศทางโทรศัพท์มือถือ 

ปัจจุบันประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ค้นหาต าแหน่งที่ตั้งที่ดินทั่วประเทศได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandsMapsผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ IOS และ 
Androids ได้แก่ รูปแปลงที่ดิน ต าแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าส ารวจ ต าบล-อ าเภอ-
จังหวัด) เนื้อที่ (ไร่ /งาน/ตารางวา) สภาพพ้ืนที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียม และ Street view  ค่าพิกัด
ส านักงานที่ดิน ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง ข้อมูลการเดินทางไปส านักงานที่ดินที่รับผิดชอบโฉนดที่ดิน 
เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดแปลง ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารังวัด (คิวรังวัด) พื้นที่
ใช้ประโยชน์ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้ทั่วประเทศ 

โดยกรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดินของประชาชน จ านวน  4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ทาง
เว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th  2) ทาง Application LandsMaps3) จุดบริการประชาชนในส านักงาน
ที่ดินทั่วประเทศ และ 4) ผ่านตู้ Kiosk ซึ่งถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยไม่ต้องเดินทาง
ไปยังส านักงานที่ดิน และสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมที่ดิน โทร.  
0 2141 5555 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 29/ 2562 วันที2่ธันวาคม  2562 

 
 



 
 

กระทรวงส านักนายกรัฐมนตรี         
กรม/หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI)      
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI)    
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2553 8111 

1) หัวข้อเรื่อง บีโอไอ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่สนับสนุน อปท. ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง  บีโอไอ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่สนับสนุน อปท. ได้สิทธยิกเว้นภาษีเงินได้ 3 ป ี
มาตรการส่งเสริมการลงทุน “เศรษฐกิจฐานราก” มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี

ศักยภาพสูงเข้าไปสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งด าเนินกิจการใน 3 กลุ่ม คือ 1) กิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป เช่น กิจการผลิตอาหาร 
ขนม เครื่องดื่ม และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 2) กิจการอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับประจ าท้องถิ่น การผลิตสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น และ 3) กิจการท่องเที่ยวชุมชน เช่น 
การท่องเที่ยวตามรอยพระราชด าริ กิจการแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติการ เช่น การทดลองปลูกข้าว เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องให้การสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 120 ของวงเงินที่ให้การ
สนับสนุนโดยมาตรการนี้ส าหรับค าขอรับส่งเสริมการลงทุนที่ยื่นระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 
30 ธันวาคม 2563  

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โทรศัพท์ 0 2553 8111 

********* 
 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 29/ 2562 วันที2่ธันวาคม  2562 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส านักสารนิเทศ 
ผู้ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 

1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 

2)ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สาธารณสุขรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายตุ่ ากว่า 12 ป ี
          กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดการรณรงคใ์ห้วคัซีนปอ้งกันโรคหัด พร้อมกนัทั่วประเทศในเด็กกลุม่
อายุ 1 – 12 ปี ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เนื่องจากเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบจะท าให้ไม่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคหัดได้ เมื่อเป็นแล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น คออักเสบ หลอดลมอักเสบจนถึง 
ปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ท้องเสีย และสมองอักเสบ แนะน าให้ผู้ปกครองรีบน าบุตรหลาน
มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือน มีนาคม 2563ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 29/ 2562 วันที2่ธันวาคม  2562 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม/หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ Call Center 1784 

1) หัวข้อเรื่อง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยช่วงฤดูหนาว 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยช่วงฤดูหนาว 

ช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่มีอากาศเย็นจัด หมอกหนาปกคลุม อีกทั้งสภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง 
จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะน าวิธีการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ดังนี้ 

เหตุเพลิงไหม้  ให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่จุด  
ยากันยุงหรือจุดธูปเทียนทิ้งไว้ 

เหตุไฟป่า – หมอกควัน  ไม่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟในบริเวณพ้ืนที่ป่า ไม่เผาเศษวัชพืช  
หญ้าแห้งโดยแนะน าให้ใช้วิธีการไถกลบ ไม่ล่าสัตว์โดยการจุดไฟ หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละออง หมอกควัน 
โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง และไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ควันจากการ
เผาขยะหรือเศษวัชพืช เป็นต้น 

อุบัติเหตุทางถนน ในกรณีที่มีหมอกหนาหรือควันให้เพ่ิมความระมัดระวังในการขับขี่ เว้นระยะห่าง
มากกว่าปกติ เปิดไฟหน้าและไฟตัดหมอกให้ผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน หากมองไม่เห็นเส้นทาง ให้จอดรถ
ในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น จุดพักรถ ริมทาง หรือในปั้มน้ ามัน เป็นต้น 

สุขภาพแนะน าให้ประชาชนรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง เมื่ออุณหภูมิลดลงให้สวมใส่เสื้อผ้า
หนา ๆ สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย และหมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น 
เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีโรคประจ าตัวเป็นพิเศษเนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีภูมิต้านทานที่ต่ ากว่าปกติ 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่  
สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

********* 
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