
การก าหนดประเด็นเชิงพื้นที่ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก 
ระหว่างวันที่ 24–30 พฤศจิกายน  2564 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รูปแบบการ
ผลิต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาด
โควดิ 19 มาตรการเยยีวยา 
การบรหิารจดัการวคัซนี  
(ประเดน็ประชาสมัพนัธ์
ต่อเนื่อง) 

- สถานะของผูป่้วยโควดิ-19 จ านวนการตรวจหาเชือ้ จ านวนผูร้บัวคัซนีสะสม 
- การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 / การเกดิคลสัเตอรใ์หม ่

- เฝ้าระวงั 5 จงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพนู พษิณุโลก สงิหบ์ุร ีมแีนวโน้มพบผูต้ดิเชือ้โควดิสงูขึน้ 
- จ.อุตรดติถ ์พบการตดิเชือ้โควดิ-19 ในโรงเรยีน สัง่ปิดเรยีนกรณีพเิศษ 7 วนั หลงัพบนกัเรยีนตดิเชือ้ 4 ราย คาด วา่
สาเหตุมาจากเดก็ใชแ้กว้จากตูก้ดน ้าดื่มเดยีวกนั 

- การฉีดวคัซนีป้องกนัการแพรร่ะบาดโควดิ-19 
- จงัหวดัเพชรบูรณ์เชญิชวนผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบูรณ์ทุกคน ฉีดวคัซนีป้องกนั  
โรค covid -19  ก่อน 30 พ.ย.2564 เพื่อเตรยีมความพรอ้มเปิดเมอืง 
- จงัหวดันครสวรรค ์เชญิชวนฉีดวคัซนีโควดิ-19ส าหรบัประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไปทีพ่กัอาศยัในเขตอ าเภอเมอืง ในวนัที ่
20 - 26 พฤศจกิายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. 
เขม็ 1: แอสตรา้เซนเนกา้  เขม็ 2 : ไฟเซอร ์โดยไมต่อ้งจองควิล่วงหน้าทีบ่ิก๊ซ ี2 

ขา่ว/สกู๊ปขา่ว 

-ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ์
ในรายการ 

-คลปิวดีโีอ 

-อนิโฟกราฟฟิก 

สทท./สวท./
สวศ./
หน่วยงาน
ในสงักดั 

 

2. มาตรการกระตุน้และฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิภาคการท่องเทีย่ว
และมาตรการเยยีวยาของ
รฐับาล 

(ประเดน็ประชาสมัพนัธ์
ต่อเนื่อง) 

- ครม. ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตของธรุกจิน าเทีย่ว มคัคเุทศก ์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควดิ-19 
- ขอเชญิมคัคเุทศกแ์ละผูน้ าเทีย่วทีย่งัไมไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีโควดิ- 19 เขา้รบัวคัซนีเป็นเขม็แรก ณ ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัและโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสขุทัว่ประเทศ เพยีงแสดงใบอนุญาตเป็นมคัคเุทศก ์หรอื ใบอนุญาตผูน้ า
เทีย่ว พรอ้มกบับตัรประชาชน 
- จงัหวดัสโุขทยั จดั โครงการ Sukhothai Safety เป็นมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัของจงัหวดัสโุขทยัเพื่อ
รองรบัและสรา้งความเชื่อมัน่ดา้นการท่องเทีย่วในจงัหวดัใหป้ลอดภยัจากโรคโควดิ – 19 
- จงัหวดัสโุขทยั เชญิชวนผูป้ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะภาคธรุกจิบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว ยื่นขอรบัการรบัรอง
มาตรฐาน มอก.เอส ไดท้ีส่ านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสโุขทยั หรอืทีส่ านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทุกจงัหวดัโดยไมเ่สยี
คา่ใชจ้า่ย สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร 0 5501 9360 หรอืเวบ็ไซตส์ านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
www.tisi.go.th/ 
- จงัหวดัสโุขทยั อพท. มอบรางวลัสดุยอด 100 แหล่งท่องเทีย่วยัง่ยนืโลก ประจ าปี 2564ใหก้บั “เมอืงเก่า สโุขทยั”แสดง
ถงึการเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่อีตัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ 

ขา่ว/สกู๊ปขา่ว 

-ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ์
ในรายการ 

-คลปิวดีโีอ 

-อนิโฟกราฟฟิก 

สทท./สวท./
สวศ./
หน่วยงาน
ในสงักดั 

 

3. การลกัลอบเขา้เมอืงแบบผดิ
กฎหมาย และมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างดา้ว 

- ครม. ขยายเวลาใหค้นต่างดา้ว 3 กลุ่ม อยูไ่ทยไดถ้งึ 31 ธ.ค.64 
- การน าแรงงานต่างดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศตาม MoUภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 
- บา้นวงัตะเคยีน หมู ่4 ต.ท่าสายลวด อ.แมส่อด จ.ตาก ตรวจพบแรงงานชาวเมยีนมา 9 ราย เป็นชาย 1 ราย หญงิ 9 
ราย ไมม่เีอกสารทีแ่สดงตน จากการสอบสวนทราบวา่ไดล้กัลอบเขา้ประเทศไทยผา่นช่องทางธรรมชาติไมท่ราบพืน้ที ่เขา้
มาท างานได ้2 เดอืน แต่นายจา้งไมใ่หค้า่แรง จงึวา่จา้งรถรบัจา้งเพื่อหลบหนี แต่ถูกรถรบัจา้งมาทิง้ไวบ้รเิวณดงักล่าว 

ขา่ว/สกู๊ปขา่ว 

-ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ์
ในรายการ 

-คลปิวดีโีอ 

-อนิโฟกราฟฟิก 

สทท./สวท./
สวศ./
หน่วยงาน
ในสงักดั 

 

http://www.tisi.go.th/


เจา้หน้าทีส่ง่ตรวจหาเชือ้โควดิ 19 ซึง่เบือ้งตน้ผลตรวจเป็นลบ 
- ตัง้แต่เดอืนตุลาคม จนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน พบการลกัลอบเขา้เมอืงอยา่งต่อเน่ืองเจา้หน้าทีส่ามารถจบักุมไดเ้กอืบ
ทุกวนัในพืน้ทีอ่ าเภอแมส่อด แมร่ะมาด ท่าสองยาง และพบพระ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นชาวเมยีนมา รวมกวา่ 800 ราย 
โดยเฉพาะในวนัที ่1-16 พฤศจกิายน 2564 มยีอดการจบักุม รวม 250 ราย  

4. การเลอืกตัง้นายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล (นายก 
อบต.) 

- เชญิชวนออกไปใชส้ทิธิ ์ เลือกตัง้ อบต. วนัอาทติยท์ี ่28 พฤศจกิายน 2564 วนัอาทติยท์ี่  28 พฤศจกิายน 2564 เวลา 
08.00 - 17.00 น.ทุกเสยีงคอืพลงั เลอืกตัง้สจุรติ ใชส้ทิธโิปรง่ใส 
- กกต. ชี้แจง้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้อบต. ทีไ่มอ่าจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได ้สามารถแจง้เหตุจ าเป็นทีไ่มอ่าจไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได ้
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรอืท าเป็นหนงัสอื โดยยื่น ต่อนายทะเบยีนอ าเภอ หรอืจดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืทางเวบ็ไซต์
www.bora.dopa.go.th หรอื www.ect.go.th หรอืแอปพลเิคชนั Smart Vote 
- ประชาสมัพนัธก์ารตรวจสอบสทิธเิลอืกตัง้ การเตรยีมหลกัฐานแสดงตน และขัน้ตอนการใชส้ทิธลิงคะแนน 

ขา่ว/สกู๊ปขา่ว 

-ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ์
ในรายการ 

-คลปิวดีโีอ 

-อนิโฟกราฟฟิก 

สทท./สวท./
สวศ./
หน่วยงาน
ในสงักดั 

 

 


