
การก าหนดประเด็นเชิงพื้นที่ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก 
ระหว่างวันที่ 17–23 พฤศจิกายน  2564 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รูปแบบการ
ผลิต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

1. สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควดิ 
19 มาตรการ
เยยีวยา การ
บรหิารจดัการ
วคัซนี (ประเดน็
ประชาสมัพนัธ์
ต่อเนื่อง) 

- การฉีดวคัซนีป้องกนัการแพรร่ะบาดโควดิ 19 /จ.พษิณุโลก เปิดใหม้กีาร Walk in ฉีดวคัซนีสตูรใหม ่AstraZeneca (เขม็1) + Pfizer 
(เขม็2) และหากฉีด sinovacครบ 2 เขม็แลว้ใหม้ารบักระตุน้เขม็ 3 AstraZeneca หรอื Pfizerได ้ภายในวนัที ่16,26,29 พ.ย.2564 ณ 
ศาลาประชาคม ศาลากลางจงัหวดัพษิณุโลก  
- จ.พษิณุโลกเปิดบรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 เขม็ 1 Phzerส าหรบัเดก็อาย ุ12 - 18 ปี ในวนัที ่18 พ.ย. 2564 ณ หอประชุมศรวี
ชริโชต ิมรภ.พบิูลสงคราม โดยตอ้งเป็นเดก็นอกระบบการศกึษาทีย่งัไมไ่ดร้บัการฉีดวคัซนี และตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครอง  
- การเปิดเรยีน On-Site / หลายโรงเรยีนในจงัหวดัพษิณุโลกเลื่อนเปิดเรยีนแบบ On-site จากเดมิวนัที ่15 พ.ย. เป็นช่วงสิน้เดอืน 
พ.ย. เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ-19 ในจงัหวดัพษิณุโลก เช่น รร.พษิณุโลกวทิยาคม รร.จา่นกรอ้ง รร.เตรยีม
อุดมศกึษา ภาคเหนือ รร.เฉลมิขวญัสตร ีและ รร.ในสงักดัเทศบาลนครพษิณุโลก  
- โรงเรยีนจา่นกรอ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เปิดเรยีนรปูแบบ ONSITE วนัแรก 15 พ.ย. 2564 ภายใตม้าตรการป้องกนัโรค
อยา่งเขม้งวด โดยการจดัการเรยีนแบบเหลื่อมสปัดาห ์

ขา่ว/สกู๊ปขา่ว 

-ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ์
ในรายการ 

-คลปิวดีโีอ 

-อนิโฟกราฟฟิก 

สทท./สวท./
สวศ./
หน่วยงานใน
สงักดั 

 

2. มาตรการกระตุน้
และฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิภาคการ
ท่องเทีย่วและ
มาตรการเยยีวยา
ของรฐับาล 

(ประเดน็
ประชาสมัพนัธ์
ต่อเนื่อง) 

- ประชาสมัพนัธง์านประเภณีลอยกระทง  /จงัหวดัสโุขทยั จดังานประเพณีลอยกระทงเผาเทยีนเล่นไฟจงัหวดัสโุขทยัวถิใีหม ่2564 
ระหวา่งวนัที ่18 – 20 พ.ย. 2564 
- จงัหวดัตาก จดังานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทปี ๑๐๐๐ ดวง ประจ าปี 2564 ณ รมิสายธารลานกระทงสายเชงิสะพานสมโภช
กรงุรตันโกสนิทร ์๒๐๐ ปี ในวนัที ่18-19 พฤศจกิายน 2564 โดยจดัใหม้กีารจดักจิกรรมไมเ่กนิเวลา 22.00 น. ในรปูแบบ New normal 
วถิชีวีติใหม ่ปลอดภยัจากโควดิ-19 
- เทศบาลเมอืงสวรรคโลก จ.สโุขทยั ชวนประกวดวาดภาพ Wall Art "สายน ้า ลายศลิป์ กบัพืน้ถิน่เมอืงสวรรคโลก" ในวนัอาทติยท์ี ่28 
พ.ย. 2564 บรเิวณพนงักัน้แมน่ ้ายม โดยรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัตัง้แต่วนัน้ีถงึวนัที ่25 พ.ย. 2564 น้ี 
- เทศบาลต าบลอุม้ผาง  จ.ตาก เรง่ฟ้ืนฟู สรา้งเสรมิรายไดใ้หก้บัประชาชนในชุมชนถนนคนเดนิเทศบาลต าบลอุม้ผาง ซึง่จะเปิดอยา่ง
เป็นทางการในวนัศุกรท์ี ่19 พฤศจกิายน 2564 โดยภายใต้มาตรการควบคมุโรค ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั covid-19 อยา่ง
เครง่ครดั  

ขา่ว/สกู๊ปขา่ว 

-ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ์
ในรายการ 

-คลปิวดีโีอ 

-อนิโฟกราฟฟิก 

สทท./สวท./
สวศ./
หน่วยงานใน
สงักดั 

 

3. มาตรการการเฝ้า
ระวงั การ
เคลื่อนยา้ย
แรงงานต่างดา้ว 
และมาตรการ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดของไวรสั
โควดิ-19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างดา้ว 

- การลกัลอบขนแรงงานต่างดา้วเขา้เมอืงแบบผดิกฎหมาย / อ.แมร่ะมาด จงัหวดัตาก พบแรงงานต่างดา้ว สญัชาตเิมยีนมาแบ่งเป็น
หญงิ 3 คน ชาย 10 คนหลบซ่อนตวัอยูก่ลางป่าเจา้หน้าทีเ่ขา้ท าการควบคมุตวั และตรวจหาเชือ้ไวรสัโคโรนา2019 (โควดิ-19) ผลการ
ตรวจทุกคนเป็นลบ จากการสอบสวน แรงงานใหก้ารวา่เสยีเงนิใหก้บันายหน้ารายละ 20 ,000 บาท นัง่เรอืขา้มแมน่ ้าเมยเขา้ฝัง่ประเทศ
ไทยโดยผา่นช่องทางธรรมชาติ 
- เจา้หน้าทีเ่ขา้ปิดลอ้มเสน้ทางป่าสายหมูบ่า้นวงัหนิ หมูท่ี ่4 ต.วงัหนิ อ.เมอืงตาก พบรถกระบะบรรทุกแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย
สญัชาตเิมยีนมา เป็นชาย 22 คน หญงิ 15 คน รวมทัง้หมด 37 คน ตรวจ ATK เพื่อหาเชือ้โควดิ-19 พบวา่มผีลเป็นลบทุกคน 
สอบสวนเบือ้งตน้ทราบวา่มนีายหน้าพาเขา้มาในพืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัตาก โดยตอ้งจา่ยเงนิคนละ 18,000 บาท 

ขา่ว/สกู๊ปขา่ว 

-ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ์
ในรายการ 

-คลปิวดีโีอ 

-อนิโฟกราฟฟิก 

สทท./สวท./
สวศ./
หน่วยงานใน
สงักดั 

 



4. การเลอืกตัง้นายก
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล (นายก 
อบต.) และการ
เลอืกตัง้สมาชกิ
สภาองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล 
(ส.อบต.) 

- การเตรยีมความพรอ้มก่อนถงึวนัเลอืกตัง้เพื่อไมใ่หเ้สยีสทิธหิรอืถูกจ ากดัสทิธกิรณีไมส่ามารถไปลงคะแนนเลอืกตัง้ได้  
- ขัน้ตอนลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ อบต. 
- ช่องทางเชก็สทิธเิลอืกตัง้ อบต. 

ขา่ว/สกู๊ปขา่ว 

-ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ์
ในรายการ 

-คลปิวดีโีอ 

-อนิโฟกราฟฟิก 

สทท./สวท./
สวศ./
หน่วยงานใน
สงักดั 

 

 


