
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หนวยงาน เอกสารประกอบ 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

1. ผูประกันตน ม. 33 ท่ีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแลว พรอมบูสเตอร 
เข็ม 3 ลงทะเบียนผาน e-service 

กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 

2. ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ท่องเท่ียวช่วงฤดูหนาว 

ให้ปลอดภัย 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟค 1 ชุด 

3. 6 ส่ิงหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟค 1 ชุด 

4.  แจงเตือนคนไทยท่ีจะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ - 

มาตรการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5. สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการ
ใชน้ำของประชาชนทุกพื้นท่ี 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟค 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลเพื่อการสรางการรับรูท่ีมาจากทุกกระทรวงตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

การบูรณาการเสริมสรางการรับรูสูชุมชน จังหวัดสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมหรือขยายความขอมูลท่ีใช 
เฉพาะพื้นท่ีไดตามความถูกตองและเหมาะสม 

2. ใหจังหวัดนำขอมูลเพื่อสรางการรับรูตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสรางการรับรูสูชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวนโหลดขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชนไดท่ี ชองทางไลน (Line) กลุม “ขอมูล
ขาวสารเพื่อการสรางการรับรู” และเว็บไซตกองสารนิเทศ สป. หัวขอ “การสรางการรับรูสูชุมชน” 

******* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หนวยงาน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หนวยงานเจาของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ชองทางการติดตอ สายดวนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวขอเร่ือง ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ท่องเท่ียวช่วงฤดูหนาวให้ปลอดภัย 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

เร่ือง ปภ. แนะเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง ทองเที่ยวชวงฤดูหนาวใหปลอดภัย 
        ฤดูหนาวเปนชวงที่ประชาชนนิยมทองเที่ยวตามยอดเขาหรือเชิงดอย เพื่อสัมผัสอากาศหนาวและ 
ชมความงามของธรรมชาติ ซึ่งบางคร้ังความรูเทาไมถึงการณและการขาดความระมัดระวัง อาจกอใหเกิด
อันตรายได กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีปฏิบัติ 
ในการทองเที่ยวชวงฤดูหนาวอยางปลอดภัย เพื่อใหประชาชนรับทราบวิธีปฏิบัติในการปองกันอันตราย 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการทองเที่ยวชวงฤดูหนาว ดังนี้ 
             กางเต็นทพักแรม 
         - ไมกางเต็นทใกลตนไมหรือก่ิงไมแหง ปองกันตนไมลมทับ หรือกิ่งไมตกใส 
         - ไมจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ในเต็นท เพื่อปองกันเพลิงไหม และขาดอากาศหายใจ 
             การถายรูปหรือชมวิว 
         - ไมถายรูปหรือชมวิวบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย เพราะอาจพลัดตกไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 
         - เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายขณะถายรูปหรือชมวิว อาทิ กระโดดลอยตัว ปนปายหนาผา 
             การกอกองไฟ 
         - ไมกอกองไฟใกลเต็นทพักแรม เพราะอาจทำใหเกิดเพลิงไหมได  
         - ไมกอกองไฟบริเวณพงหญาแหงหรือวัสดุติดไฟงายเพื่อปองกันเพลิงไหมที่พักหรือลุกลามเปนไฟปา 
             การใชเครื่องทำน้ำอุนระบบแกส 
         - เปดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งท่ีอาบน้ำ เพื่อใหอากาศถายเทสะดวก 
         - หากไดกลิ่นแกสขณะอาบน้ำ ใหรีบปดเคร่ืองทำน้ำอุน และออกจากหองน้ำทันที 
             การขับรถข้ึนลงเขาและเสนทางหมอกควัน 
         - ใชเกียรและความเร็วใหเหมาะกับสภาพเสนทาง จะชวยใหควบคุมรถไดอยางปลอดภัย 
         - เปดไฟหนารถและไฟตัดหมอก จะชวยเพิ่มจุดสังเกตและมองเห็นเสนทางชัดเจนข้ึน 

       ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจงเหตุสาธารณภัย ขอความชวยเหลือหรือสอบถามขอมูลสาธารณภัยเพิ่มเติม 
ไดที่ สายดวนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
******** 
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กระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
กรม / หนวยงาน กรมการกงสุล   
หนวยงานเจาของเร่ือง กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ   
ชองทางการติดตอ Call Center กรมการกงสุล โทร. 0 2572 8442 

1) หัวขอเร่ือง แจงเตือนคนไทยท่ีจะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

เร่ือง แจงเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในตางประเทศ 

             กระทรวงการตางประเทศ แจงเตือนประชาชนที่ตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  
เนื่องจากที่ผานมามีประชาชนจํานวนมากที่ถูกหลอกลวงใหไปทํางานในตางประเทศ ในรูปแบบตาง ๆ  
เมื่อเดินทางไปถึงแลวมักเปนงานที่ผิดกฎหมายหรือไมไดรับคาจางและสิทธิประโยชนตามที่ไดตกลงกันไว 
โดยนายหนาเถ่ือนไดใชเฟซบุกเปนชองทางในการโฆษณาประกาศรับสมัครแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ 
หรือมีการเชาอาคารสํานักงานและปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อใหดูนาเช่ือถือ ซึ่งเหยื่อมักถูกหลอกใหจายเงิน
คาดําเนินการ แลวถูกเล่ือนกําหนดการเดินทางออกไปเร่ือย ๆ จนในที่สุดไมไดเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
บางรายถูกพาไปทํางานตางประเทศในรูปแบบนักทองเที่ยว โดยอางวาเมื่อไปถึงจะดําเนินการขอวีซาใหทํางาน
อยางถูกตองภายหลัง บางรายถูกหลอกไปคาประเวณีหรือทํางานในธุรกิจผิดกฎหมาย แรงงานไทยสวนใหญ 
รูดีวาตนอยูในกระบวนการลักลอบไปทํางานผิดกฎหมายจึงไมกลาขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ สงผลให
ไมไดรับความคุมครองหรือสิทธิประโยชนอันพึงได จากนั้นนายหนาเถ่ือนจะเชิดเงินที่อางวาเปนคาลงทะเบียน
และคาดําเนินการแลวหลบหนีไป ประชาชนจึงจําเปนตองทราบวาการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกตอง
ตามกฎหมายมี 5 วิธี ดังนี้ 
             1. กรมการจัดหางานจัดสง ซึ่งเปนบริการของรัฐที่สงคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยไมตอง 
เสียคาบริการ นอกจากคาใชจายที่จําเปน เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาวีซา โดยมีการจัดทําบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือ ดานแรงงานเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ  
             2. บริษัทจัดหางานจัดสง โดยตองลงทะเบียนที่ศูนยคนหางานไปทํางานตางประเทศและตรวจสอบ
รายช่ือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกตองและตําแหนงงานที่อนุญาตใหจัดสงไป  
             3. เดินทางไปทํางานดวยตนเอง โดยติดตอนายจางตางประเทศดวยตนเอง 
             4. นายจางในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยูในตางประเทศหรือประมูลงานในตางประเทศ 
ไดสงลูกจางไปทํางาน 
             5. นายจางในประเทศไทยสงลูกจางไปฝกงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาฝมือลูกจาง หรือเพื่อรับ 
การถายทอดเทคโนโลยี  
             หากมีขอสงสัยหรือตองการความชวยเหลือ สามารถสอบถามไดที่ Call Center กรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศ 0 2572 8442 หรือ Hotline สถานเอกอัครราชทูตในประเทศนั้น ๆ   
 

******** 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หนวยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หนวยงานเจาของเร่ือง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ชองทางการติดตอ สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวขอเร่ือง 6 ส่ิงหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

เร่ือง 6 ส่ิงหามยืม ปองกันการโจรกรรมขอมูลสวนบุคคล 

        กระทรวงยุติธรรม แจงเตือนประชาชน 6 ส่ิงที่ไมควรใหผูอื่นยืม เพื่อปองกันการโจรกรรมขอมูลสวน
บุคคลและถูกนำไปใชฉอโกงหรือกออาชญากรรม ดังนี้ 
       1. โทรศัพทมือถือ : นอกจากใชติดตอส่ือสารแลว ยังสามารถใชโทรศัพทในการทำธุรกรรมทางการเงิน
หรือ Mobile Payment การชำระคาสินคาหรือบริการตาง ๆ บนเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
       2. คอมพิวเตอร/ laptop : ทานอาจถูกแอบดูขอมูลสวนตัว เชน บัญชี ช่ือผูใชงาน รหัสผาน หรือขอมูล
ทางการเงินผานการเช่ือมตอเครือขายสาธารณะ (Free WIFI) 
       3. บัตรเครดิต/ บัตร ATM : หากทานใหใครยืมบัตรเครดิตไปรูดแลว นอกจากจะอาจไมไดเงินคืน  
ทานอาจถูกขโมยขอมูลบัตร เพื่อนำไปทำธุรกรรมที่ไมพึงประสงคไดดวย 
       4. เอกสารสวนตัว : ใบแจงยอดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีธนาคาร สมุดเช็ค บัตรประชาชน เลมทะเบียนรถ 
สำเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่ปรากฏขอมูลสวนตัว 
       5. e-mail : นำไปใชสมัครเฟสบุคปลอม สรางขอมูลปลอม เพื่อไปหลอกขายของ หรือทำธุรกรรม 
ที่ผิดกฎหมาย 
       6. Facebook/ line : เปนแพลตฟอรมออนไลนที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ถาหากไมระมัดระวัง 
ในการใช อาจถูกเปล่ียนรหัสแลวนำไปแอบอางขายของ หลอกยืมเงิน หรือทำส่ิงที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ 

       ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาดานกฎหมาย บริการดานงานยุติธรรมตาง ๆ หรือสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สายดวนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

******** 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หนวยงาน สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
หนวยงานเจาของเร่ือง กลุมประชาสัมพันธและเผยแพร  
ชองทางการติดตอ โทร. ๐ ๒554 1800 ตอ 1066 และ 1067   

1) หัวขอเร่ือง สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นท่ี 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

เร่ือง สทนช. เรงพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นที ่

        สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) เรงขับเคล่ือนการพัฒนาโครงการแหลงน้ำขนาดเล็ก เพื่อตอบสนอง
ความตองการใชน้ำของประชาชนทุกพื้นที่ หวังยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหทองถ่ินมีบทบาท
รวมแกไขปญหาดานน้ำในทุกมิติไดอยางยั่งยืน และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ
แหลงน้ำขนาดเล็กที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยไดดำเนินการ 3 สวน ดังนี้  
         1. การจัดทำทะเบียนแหลงน้ำ เพ่ือจัดเปนขอมูลกลางดวยระบบสารสนเทศ และปจจุบันหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไดเขาลงทะเบียนแหลงน้ำในระบบ Thai Water Resource (TWR) รวมแลวกวา 61,486 แหง  
ซึ่งจากการดำเนินการที่ผานมา พบวามีปญหาอุปสรรคในบางจุด และ สทนช. จะไดหารือกับทุกหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการรวมกันในระยะตอไป  
         2. การจัดต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กในคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด  
ซึ่งคณะทำงานจะมีบทบาทหนาที่ในการสำรวจขอมูล สภาพปญหาในพื้นที่ กำหนดพื้นที่เปาหมาย จำแนกรูปแบบ
โครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กำหนดหนวยงานหลักและรองในการดำเนินการ และกำหนด
แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนสรางความเขมแข็งในชุมชนระดับตำบล 
และการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ โดยจะเรงดำเนินการจัดต้ังคณะทำงานใหครบทั้ง 76 จังหวัดตอไป 
         3. การจัดทำคูมือขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กดานทรัพยากรน้ำ เพื่อเปนการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลางและทองถ่ินในการพิจารณา
เสนอโครงการและกิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็กใหเปนระบบยิ่งข้ึน โดยจะจัดทำคูมือขับเคล่ือน
โครงการขนาดเล็กดานทรัพยากรน้ำเพื่ อใช เปนกรอบมาตรฐานการดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษา  
และการจัดต้ังองคกรผูใชน้ำสำหรับแหลงน้ำขนาดเล็ก ที่สอดคลองกับอำนาจหนาที่และยกระดับการทำงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตลอดจนใชเปนกรอบในการพัฒนาและบำรุงรักษาแหลงนำ้ขนาดเล็ก
ดวยฐานขอมูล และสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศ และจะเรงดำเนินการขับเคล่ือนใหเปนรูปธรรมตอไป. 

         ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ www.onwr.go.th  

หรือ Facebook Fanpage : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ 

 
******* 

 

ขอมูลขาวสารเพื่อสรางการรับรูสูชุมชน 
คร้ังท่ี 50 / 2564  วันท่ี    ธันวาคม  2564 



- 2 - 

 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 

กรม / หนวยงาน สำนักงานประกันสังคม  

หนวยงานเจาของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ 

ชองทางการติดตอ สายดวนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวขอเร่ือง ผูประกันตน ม. 33 ท่ีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแลว พรอมบูสเตอร เข็ม 3 ลงทะเบียนผาน e-service 

2) ขอความสำหรับใชประชาสัมพันธ 

 เร่ือง ผูประกันตน ม. 33 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแลว พรอมบูสเตอร เข็ม 3 ลงทะเบียนผาน e-service  

      จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบายใหมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปนวาระแหงชาติ 

ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ไดดำเนินการเรงกระจายวัคซีนอยางเรงดวนเมื่อตนเดือน 
มิถุนายน 2564 ที่ผานมา ครบจำนวน 2 เข็มใหกับผูประกันตนมาตรา 33 ไปแลวกวา 3 ลานคน ยอดฉีดวัคซีน 
เข็ม 1+2 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา ดำเนินการฉีดวัคซีนสะสมจำนวนทั้งส้ินกวา 3.3 ลานโดส 
อยางไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมไดปฏิบัติตามขอกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขกรณีผูไดรับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เข็มกระตุน สําหรับผูที่ไดรับวัคซีนสูตร AA หรือแอสตราเซนเนกา ครบ 2 เข็ม ใหฉีดวัคซีนกระตุนเข็ม 3 

ใหมีระยะหางการไดรับวัคซีนประมาณ 5 เดือนข้ึนไป โดยเรงดำเนินการเตรียมความพรอมฉีดวัคซีนเข็ม 3 
หรือบูสเตอรโดส พรอมสำรวจความตองการของผูประกันตนมาตรา 33 ที่ประสงคขอรับวัคซีนเข็มกระตุนโดยเร็ว 
เพื่อปองกันและควบคุมโรคดวยการฉีดวัคซีนใหกับผูประกันตน ประกอบกิจการและขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ใหเดินหนาตอไปเพื่อเตรียมความพรอม สำนักงานประกันสังคม ไดเปดโอกาสใหผูประกันตนที่ไดรับวัคซีน 
แอสตราเซนเนกา มาแลว 2 เข็ม และประสงครับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอรโดส สามารถลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนผานระบบ e-Service ไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

      สำนักงานประกันสังคม คาดวาจะเร่ิมดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ใหผูประกันตนภายในตนเดือนกุมภาพันธ 
2565 พรอมรวมขับเคล่ือนการดำเนินงานในเร่ืองนี้ดวยความมุงมั่นในการใหความชวยเหลือผูประกันตน 
ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางเต็มความสามารถ และรวมเปนสวนหนึ่ง

ในการปองกันและควบคุมโรคดวยการฉีดวัคซีนอยางรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพรระบาด ลดความรุนแรง
ของโรคโดยเร็ว 

       ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สายดวนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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	      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการเร่งกระจายวัคซีนอย่างเร่งด่วนเมื่อต้นเดือน มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ครบจำนวน 2 เข็มให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 3 ล้านคน ยอดฉีดวัคซีน เข็ม 1+2 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ดำเนินการฉีดวัคซีนสะสมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3.3 ล้านโดส อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขกรณีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร AA หรือแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้มีระยะห่างการได้รับวัคซีนประมาณ 5 เดือนขึ้นไป โดยเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส พร้อมสำรวจความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน ประกอบกิจการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อม สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มาแล้ว 2 เข็ม และประสงค์รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-Service ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
	      สำนักงานประกันสังคม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ประกันตนภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรคโดยเร็ว

