
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เช็กเลย! ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ที่ไหนทำอะไร 
ได้บ้าง? 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. เตือนห้ามแลกเงิน – ขายสิทธิ “เราชนะ” เข้าข่ายผิด
ฐาน “ฉ้อโกง” 

กระทรวงการคลัง - 

3. ๘ ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวดเร็วทันใจ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านความมั่นคง 
4. มหาดไทยกำชับอำเภอ และท้องถิ่น แจ้งเตือน

ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. พาณิชย์ปูพรม! ลุยตรวจสอบร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา

ทั่วประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 9 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เช็กเลย! ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ท่ีไหนทำอะไรได้บ้าง? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็กเลย! ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ที่ไหนทำอะไรได้บ้าง? 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้มีคำส่ังที่ 
๓/๒๕๖๔ เร่ืองการกำหนดพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

โดยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอยู่ ร้านอาหาร และศูนย์การค้า
เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สถานบันเทิง ผับ บาร์ รวมถึงสถานที่ออกกำลังกายยังปิดให้บริการ สถานศึกษา
และสถาบันกวดวิชาให้เรียนออนไลน์เท่านั้น 

สำหรับพื้นควบคุมมีทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตาก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ราชบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. 
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดบริการตามปกติ แต่จำกัด
จำนวนคน และสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติหรือผสมผสาน 

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด  ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร นครนายก 
นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สระบุรี และสุพรรณบุรี ร้านอาหาร 
สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง 
ยิม ฟิตเนส เปิดบริการตามปกติ แต่จำกัดจำนวนคน และสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้เปิดการ
เรียนการสอนแบบปกติหรือผสมผสาน 

และพื้นที่อื่น ๆ เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดบริการตามปกติ  แต่จำกัดจำนวนคน และ
สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติหรือผสมผสาน 

ทั้งนี้  ขอความร่วมมือประชาชนทุกพื้นที่ ให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  
สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะทุกคร้ัง 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 9 / 2564 วันที่  3  มีนาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2273 9020 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนห้ามแลกเงิน – ขายสิทธิ “เราชนะ” เข้าข่ายผิดฐาน “ฉ้อโกง” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนห้ามแลกเงิน – ขายสิทธิ “เราชนะ” เข้าข่ายผิดฐาน “ฉ้อโกง” 
แจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ 

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กว่า ๓๑ ล้านคน ต้องระวังการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้
สิทธิดังกล่าว ผู้ที่จะได้รับสิทธิตามโครงการต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทำให้สิทธิที่ได้รับนั้นเป็นสิทธิ
จำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปล่ียน หรือมอบให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน” 

จึงขอย้ำเตือนว่าสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" นั้น ไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ ดังนั้น  
ผู้ที่ รับซื้อสิทธิ และผู้ที่ขายสิทธิ อาจมีความผิดฐาน "ฉ้อโกง" และหากเป็นการกระทำผิดผ่า นระบบ
คอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อีกด้วย 

กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐาน
การกระทำผิดทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๖  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือ E-mail: wewin@fpo.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 9 / 2564 วันที่  3  มีนาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 1311-2 

1) หัวข้อเร่ือง ๘ ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวดเร็วทันใจ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ๘ ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวดเร็วทันใจ 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ ๘ ขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ซึ่งใช้เวลาเพียง  
๕-๗ นาที และสังเกตอาการ ๓๐ นาที โดยก่อนเข้ารับบริการผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง 
วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้ 

ข้ันตอนที่ ๑ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องลงทะเบียน (ทำบัตร) 
ข้ันตอนที่ ๒ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องช่ังน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 
ข้ันตอนที่ ๓ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องทำการคัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเส่ียง ลงนาม 

ในใบยินยอมการรับวัคซีน 
ข้ันตอนที่ ๔ รอฉีดวัคซีน 
ข้ันตอนที่ ๕ รับการฉีดวัคซีน 
ข้ันตอนที่ ๖ พักสังเกตอาการ ๓๐ นาที และสแกน Line Official account “หมอพร้อม” 
ข้ันตอนที่ ๗ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 
ข้ันตอนที่ ๘ ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” 
ทั้งนี้ ไลน์ “หมอพร้อม” จะทำการติดตามการฉีดวัคซีน ๑ วัน, ๗ วัน และ ๓๐ วัน และใช้สำหรับ

แจ้งนัดหมายการฉีดคร้ังที่ ๒ พร้อมรับใบยืนยันการฉีดวัคซีนด้วย 
********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักนโยบายและแผน 
ช่องทางการติดต่อ โทร 06 3225 6888 

1) หัวข้อเร่ือง มหาดไทยกำชับอำเภอ และท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มหาดไทยกำชับอำเภอ และท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 

ตั้งแต่ต้นปี 2564 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ชนิดรุนแรงในสัตว์ปีกพื้นเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา อย่าง
ต่อเนื่อง และขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปล่ียนแปลง อุณหภูมิที่ลดลงส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีก  
ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด
ในสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
จึงได้ส่ังการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับนายอำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและแจ้งเตือนไปยังประชาชน กรณีหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ มีอาการซูบผอม 
กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหัน 
ไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ใกล้บ้านอย่างเร่งด่วน พร้อมเน้นย้ำ ห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหารหรือจำหน่าย 
โดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผาโดยต้องสวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกคร้ัง และล้างมือด้วยน้ำ
สะอาดและน้ำยาฆ่าเช้ือโรคทันที รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองด้วยการจัดทำ
เล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้ โดยหากประชาชนพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยไม่ทราบ
สาเหตุ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06 3225 6888 และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการค้าภายใน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1569 

1) หัวข้อเร่ือง พาณิชย์ปูพรม! ลุยตรวจสอบร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาท่ัวประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง พาณิชย์ปูพรม! ลุยตรวจสอบร้านค้าฉวยโอกาสข้ึนราคาทั่วประเทศ 

จากกรณีพบร้านค้าที่ร่วมโครงการ “เราชนะ” ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภค – บริโภค 
กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งจัดเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ โดยด่วน  พร้อมทั้งเน้นย้ำ
ร้านค้าห้ามจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร และต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับสูงสุด 
10,000 บาท 

หากตรวจพบหลักฐานการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีเด็ดขาด ตามมาตรา 29 โทษจำคุกไม่เกิน  
7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเฉพาะร้านธงฟ้าฯ ที่หากพบการกระทำผิดจะถูก
ยกเลิกจากโครงการ และไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกต่อไป 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว แจ้งได้ที่  สายด่วน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์
ทุกจังหวัด 

********* 
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