ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ “เรารักกัน”
สำนักนายกรัฐมนตรี
2. ขยายเวลา “เราชนะ” กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน
ถึง 5 มีนาคม 64
3. ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง “เราชนะ” กระทรวงการคลัง
สำนักนายกรัฐมนตรี
4. คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงเกษตรและ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. เรียนฟรี! ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน
สหกรณ์

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ “เรารักกัน”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ “เรารักกัน”
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓
ภายใต้ โครงการ “ม33 เรารัก กั น ” โดยผู้ ประกั น ตนจะได้ รับเงิน สนั บสนุ น ผ่า นแอปพลิ เคชั น “เป๋ าตั ง ”
เป็นรายสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๐๐๐ บาทต่อคน เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและ
บริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ”
เงื่ อ นไขของผู้ รับ สิ ท ธิ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยและเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา ๓๓ ในระบบ
ประกันสังคม ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” และไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชี
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
โดยสามารถลงทะเบี ย นเพื่ อ ขอรั บ สิ ท ธิ ได้ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ – ๗ มี น าคม ๒๕๖๔
ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่ ๘ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้รับสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูล
และประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่าน
แอปพลิ เคชั น “เป๋ าตั ง” ทั้ งนี้ จะดำเนิ น การโอนเงิน ทุ ก วั น จัน ทร์ จำนวนครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท จนครบ
๔,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๒, ๒๙ มีน าคม และ ๕, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ และสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้ าและ
บริการได้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ โทร. 0 2111 1144
1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลา “เราชนะ” กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 5 มีนาคม 64
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขยายเวลา “เราชนะ” กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 5 มีนาคม 64
ข่าวดีสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โครงการ "เราชนะ" ขยายเวลาการลงทะเบียน สำหรับ
ประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิมที่ปิดรับลงทะเบียน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นสิ้นสุดในวันที่ 5 มีนาคม ๒๕64 โดยสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง
ที่ สาขาของ ธนาคารกรุงไทย กว่า 1,000 สาขารวมถึงจุดบริการพิเศษทั้ง 871 จุดทั่วประเทศ
สำหรั บ ผู้ เดิ น ทางไปที่ ธนาคาร ทางธนาคารจะแจกบั ต รคิ ว ตามจำนวนลู ก ค้ า ที่ สาขาสามารถ
ให้บริการได้สูงสุดในแต่ละวัน กรณีติดต่อลงทะเบียนเกินจำนวน ธนาคารจะแจกบัตรคิวและนัดหมายเพื่อมา
ลงทะเบียนในวันต่อไป โดยกำหนดวันและช่วงเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง
ขอย้ำว่า ประชาชนไม่จ ำเป็ น ต้ องรีบลงทะเบี ย น หากมี คุณ สมบัติ เข้ าเกณฑ์ จะได้ รับสิท ธิทุ ก คน
กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ โทร. 0 2111 1144
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2273 9020
1) หัวข้อเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง “เราชนะ”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง “เราชนะ”
เป็นที่ทราบกันดีว่ามาตรการเยียวยาโควิด-19 ผ่านโครงการ “เราชนะ” ที่สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือสูงสุด
๗,๐๐๐ บาท ผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้และต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้า
ที่ร่วมโครงการ จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ขณะเดียวกัน พบว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ พยายามจะหาวิธีทั้ ง สแกนออนไลน์ หรือตกลงกับร้านค้า
ขอแลกเป็ นเงินสด ซึ่งเป็นการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ เรื่องดัง กล่าว กระทรวงการคลัง
ได้ประสานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมาย หากตรวจสอบพบว่ามีการ
กระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้ แอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้า รวมถึงหยุดจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที รวมถึง
ระงับแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด
จึง ขอย้ ำเตื อ นประชาชนและร้า นค้ าให้ ป ฏิ บั ติต ามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขของโครงการ และไม่ ห ลงเชื่ อ
คำโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือรับบริการจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อ
ที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด ซึ่งจะมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปด้วย
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการและการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินกว่าปกติ
สามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดมาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐
หรือ E-mail: wewin@fpo.go.th
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าไทยตกขบวนรับวัคซีนฟรีจากโครงการโคแวกซ์ (COVAX) หรือโครงการ
เพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก รัฐบาลจึงได้ชี้แจงว่าโครงการโคแวกซ์เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
ของกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรม เพื่อรับมือโรคระบาดจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีน
โควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลขอชี้แจงเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑. ประเทศไทยได้ส่งหนั งสือแสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมตั้งแต่ช่วงต้น ของโครงการแล้ว แม้ วัคซี น
จะอยู่ในระหว่างการพัฒนาก็ตาม
๒. ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงหากเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ จะต้อง
จ่ายเงิน จำนวนมากเช่ น เดี ยวกั บสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซี ย โดยจะไม่ รับวัคซีน ฟรี เหมื อนกั บกัม พู ช า
สปป.ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
๓. คณะทำงานจัดหาวัคซีนของไทยพิจารณาวิธีการบนผลประโยชน์ของประเทศและความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นหากต้องจ่ายเงินจองล่วงหน้าแต่ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่ชัดในการรับ
วัคซีนย่อมเกิดความเสี่ยงค่อนข้างมาก
ดังนั้น การที่ประเทศไทยทำความตกลงซื้อวัคซีนโควิ ด-19 จากผู้ผลิตโดยตรงจึงเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นกว่า สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขได้ โดยตรงกับ
ผู้ ผ ลิ ต อย่ า งไรก็ ต าม รัฐ บาลไม่ ไ ด้ ปิด กั้ น การเจรจากั บ ที่ ใดหรื อ หากโคแวกซ์ ป รั บเงื่อ นไขต่ า ง ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ก็ยังสามารถทำข้อตกลงร่วมกันได้ในอนาคต
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2579 7435
1) หัวข้อเรื่อง เรียนฟรี! ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เรียนฟรี! ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน
ประเทศไทยผู้คนทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และทำมายาวนาน แต่ผลผลิตที่ได้มีความไม่แน่นอนสูง
และรายได้ไม่มาก การพลิกโฉมภาคเกษตรกรรมให้สร้างรายได้สูงผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีตรงความ
ต้องการของตลาดต้องอาศัยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุนปริญญาตรีแก่ผู้ที่สนใจเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่มีวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
ไม่จำกัดสาขา และ ไม่จำกัดอายุ จำนวน 270 ทุน ใน 3 มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รับสมัครถึง เดือน มีนาคม ๒๕64) โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างผู้นำการเกษตรระดับชุมชนที่มีความคิดเป็นระบบ สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชนและ
เป็นต้นแบบในการยกระดับรายได้ในภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โทร 0 2579 7435
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. เช็กเลย! ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ที่ไหนทำอะไร
ได้บ้าง?
กระทรวงการคลัง
2. เตือนห้ามแลกเงิน – ขายสิทธิ “เราชนะ” เข้าข่ายผิด
ฐาน “ฉ้อโกง”
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ๘ ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวดเร็วทันใจ
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงมหาดไทย
4. มหาดไทยกำชับอำเภอ และท้องถิ่น แจ้งเตือน
ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
5. พาณิชย์ปูพรม! ลุยตรวจสอบร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา กระทรวงพาณิชย์
ทั่วประเทศ
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เช็กเลย! ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ที่ไหนทำอะไรได้บ้าง?
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เช็กเลย! ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ที่ไหนทำอะไรได้บ้าง?
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้มีคำสั่งที่
๓/๒๕๖๔ เรื่องการกำหนดพื้นที่ควบคุม พื้นที่ เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งได้ประกาศลงราชกิจจานุ เบกษา
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
ราชบุ รี สมุ ทรปราการ และสมุ ทรสงคราม ร้านอาหาร สถานบั น เทิ ง ผับ บาร์ เปิ ด ได้ไม่ เกิน 23.00 น.
ศูนย์การค้า ห้ างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิ ตเนส เปิ ดบริการตามปกติ แต่จำกั ด
จำนวนคน และสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติหรือผสมผสาน
ส่ ว นพื้ น ที่ เฝ้ า ระวั ง สู ง 14 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กาญจนบุ รี ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี ชุ ม พร 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 เป็นพื้ นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ ศูนย์การค้า
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดบริการตามปกติ แต่จำกัดจำนวนคน และ
สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติหรือผสมผสาน
ทั้ ง นี้ ขอความร่ ว มมื อ ประชาชนทุ ก พื้ น ที่ ใ ห้ เคร่ ง ครั ด มาตรการป้ อ งกั น โรคอย่ า งเคร่ ง ครั ด
สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2273 9020
1) หัวข้อเรื่อง เตือนห้ามแลกเงิน – ขายสิทธิ “เราชนะ” เข้าข่ายผิดฐาน “ฉ้อโกง”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนห้ามแลกเงิน – ขายสิทธิ “เราชนะ” เข้าข่ายผิดฐาน “ฉ้อโกง”
แจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ ในโครงการ “เราชนะ” ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กว่า ๓๑ ล้านคน ต้องระวังการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้
สิทธิดังกล่าว ผู้ที่ จะได้ รับสิทธิตามโครงการต้ องมีคุณ สมบัติตามที่ กำหนด ทำให้สิท ธิที่ได้รับนั้ นเป็ นสิท ธิ
จำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน หรือมอบให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน”
จึงขอย้ ำเตื อนว่า สิท ธิต ามโครงการ "เราชนะ" นั้ น ไม่ สามารถแลกเปลี่ย นเป็ น เงิน สดได้ ดั งนั้ น
ผู้ ที่ รั บ ซื้ อ สิ ท ธิ และผู้ ที่ ข ายสิ ท ธิ อาจมี ค วามผิ ด ฐาน "ฉ้ อ โกง" และหากเป็ น การกระทำผิ ด ผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อีกด้วย
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐาน
การกระทำผิ ด ทางไปรษณี ย์ ม าได้ ที่ ส ำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง กระทรวงการคลั ง ถนนพระราม ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือ E-mail: wewin@fpo.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 1311-2
1) หัวข้อเรื่อง ๘ ขั้นตอน ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวดเร็วทันใจ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 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
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องลงทะเบียน (ทำบัตร)
ขั้นตอนที่ ๒ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องทำการคัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนาม
ในใบยินยอมการรับวัคซีน
ขั้นตอนที่ ๔ รอฉีดวัคซีน
ขั้นตอนที่ ๕ รับการฉีดวัคซีน
ขั้นตอนที่ ๖ พักสังเกตอาการ ๓๐ นาที และสแกน Line Official account “หมอพร้อม”
ขั้นตอนที่ ๗ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
ขั้นตอนที่ ๘ ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”
ทั้งนี้ ไลน์ “หมอพร้อม” จะทำการติดตามการฉีดวัคซีน ๑ วัน, ๗ วัน และ ๓๐ วัน และใช้สำหรับ
แจ้งนัดหมายการฉีดครั้งที่ ๒ พร้อมรับใบยืนยันการฉีดวัคซีนด้วย
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน
ช่องทางการติดต่อ โทร 06 3225 6888
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยกำชับอำเภอ และท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยกำชับอำเภอ และท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ตั้งแต่ต้นปี 2564 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ชนิดรุนแรงในสัตว์ปีกพื้นเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา อย่าง
ต่อ เนื่ อ ง และขณะนี้ ประเทศไทยมี สภาพอากาศเปลี่ ย นแปลง อุ ณ หภู มิ ที่ ลดลงส่ งผลให้ สุขภาพสั ต ว์ปี ก
ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด
ในสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้
เพื่ อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทย
จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับนายอำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและแจ้งเตือนไปยังประชาชน กรณีหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ มีอาการซูบผอม
กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหัน
ไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ใกล้ บ้ านอย่ า งเร่ง ด่ วน พร้อ มเน้ น ย้ ำ ห้ ามนำซากสั ตว์ ปี ก ที่ ป่ ว ยตายมาปรุ ง เป็ น อาหารหรือจำหน่ า ย
โดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผาโดยต้องสวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง และล้างมือด้วยน้ำ
สะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองด้วยการจัดทำ
เล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้ โดยหากประชาชนพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยไม่ทราบ
สาเหตุ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุ สัตว์ 06 3225 6888 และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0
ตลอด 24 ชั่วโมง
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1569
1) หัวข้อเรื่อง พาณิชย์ปูพรม! ลุยตรวจสอบร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาทั่วประเทศ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง พาณิชย์ปูพรม! ลุยตรวจสอบร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาทั่วประเทศ
จากกรณี พบร้านค้าที่ ร่วมโครงการ “เราชนะ” ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภค – บริโภค
กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งจัดเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ โดยด่วน พร้อมทั้งเน้น ย้ำ
ร้านค้าห้ามจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร และต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับสูงสุด
10,000 บาท
หากตรวจพบหลักฐานการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีเด็ดขาด ตามมาตรา 29 โทษจำคุกไม่เกิน
7 ปี ปรับ ไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้ งจำทั้งปรับ โดยเฉพาะร้านธงฟ้าฯ ที่ หากพบการกระทำผิดจะถู ก
ยกเลิกจากโครงการ และไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว แจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์
ทุกจังหวัด
*********

