ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
2. ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ
โดยเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สำนักนายกรัฐมนตรี
3. ขึ้นภาษี VAT ๑๐% จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ !!
มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรเเละ
4. ปิด! ๓ เดือน ทะเลฝั่งอันดามัน ให้สัตว์น้ำฟักไข่
สหกรณ์
(*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด
๖ เดือน
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”
4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด
“สามเหลี่ ย มขั บเคลื่ อ นวั คซี น ” เป็ น แนวทางการกระจายวั ค ซี น และฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 ไปยั ง
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในแต่ละจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ – ๖๐ ของประชากร
สำหรับการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ๘๐๐,๐๐๐ โดสนั้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ใน ๒๒ จังหวัด แบ่งเป็น
- พื้นที่เพือ่ ควบคุมการระบาดของโรค ๖ จังหวัด ๓๕๐,๐๐๐ โดส
- พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๘ จังหวัด ๒๔๐,๐๐๐ โดส
- พื้นที่ชายแดนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๘ จังหวัด ๕๐,๐๐๐ โดส
- จังหวัดอื่น ๆ ที่เหลือจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ โดส
โดยเป็นการซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ล็อตใหญ่ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้
โดยเน้นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า โดยจะกระจายวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดขนาดเล็ก ๘๐๐ โดส
จังหวัดขนาดใหญ่ ๑,๐๐๐ โดส และจังหวัดใหญ่พิเศษ ๑,๒๐๐ โดส รวม อสม. จังหวัดละ ๑,๐๐๐ โดส
สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากวัคซีน
โควิด-19 ที่รัฐบาลนำมาฉีดกับคนไทย เป็นวัคซีนที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗
๑) หัวข้อเรื่อง ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T
๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T
ศูนย์บริหารสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
(ศบค.มท.) ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่ ง พระราชกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๑๘) โดยให้ มี ก าร
ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ให้เป็นไปตามแนวทาง
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ มาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการ
กำหนด และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการไปยั งจั งหวัด ชายแดนด้ านเมีย นมา ๑๐ จั งหวัด คือ เชี ยงราย เชีย งใหม่
แม่ฮ่ องสอน ตาก กาญจนบุ รี ราชบุรี เพชรบุ รี ประจวบคี รีขัน ธ์ ชุ มพร และระนอง กำชับคณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ จั งหวั ดพิ จารณาแจกจ่ ายวัคซี น ไปยั งกลุ่ ม ที่ มี ความเสี่ ย งในการสัม ผั สคนจำนวนมากในบริ เวณ
ชายแดนและด่านชายแดนเป็นลำดับแรก และได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เร่งตรวจสอบสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID
Plus ให้สถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม มีมาตรการป้องกันให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ก ารประเมิน Thai
Stop COVID Plus รวมทั้ ง รณรงค์ ให้ มี ก ารล้ า งทำความสะอาดสถานที่ ชุ ม ชน ที่ ส าธารณะ เช่ น ตลาด
ส้วมสาธารณะ โดยการประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ขึ้นภาษี VAT 10% จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ !!
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขึ้นภาษี VAT 10% จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ !!
ในช่ วงที่ ผ่า นมาได้ มี ข่ าวที่ ถู ก หยิ บยกขึ้ น มาสร้า งกระแสบนโซเซี ย ลมี เดี ย อย่ างต่ อ เนื่ อ งกั บ การ
“ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 7% เป็น 10%”
โดยในความเป็ น จริ ง นั้ น ประมวลรั ษ ฎากรได้ ก ำหนดภาษี VAT ไว้ ที่ 10% โดยแบ่ ง เป็ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9% และภาษีท้องถิ่นอีก 1% แต่นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงจากระบบภาษีการค้ามาเป็นระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ มเมื่อปี 2535 ซึ่งทุกรัฐบาลได้อ อกพระราชกฤษฎี กาลดอัตราภาษี VAT ให้เหลือ เพียง 7%
มาโดยตลอด โดยจะประกาศเป็นปีต่อปี
ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให้คงใช้อัตราภาษี 7% สำหรับ
การขายสิน ค้ า การให้ บริการ หรือ การนำเข้ าทุ กกรณี ที่ เข้ าลัก ษณะต้ องเสีย ภาษี มูลค่ าเพิ่ ม ตั้ งแต่ วัน ที่ 1
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่ายังไม่มีการปรับขึ้น VAT 10% แต่อย่างใด
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
กระทรวง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
กรม / หน่วยงาน กรมประมง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมประมง
ช่องทางการติดต่อ 0 2562 0600 - 15
1) หัวข้อเรื่อง ปิด! 3 เดือน ทะเลฝั่งอันดามัน ให้สัตว์น้ำฟักไข่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปิด! 3 เดือน ทะเลฝั่งอันดามัน ให้สัตว์น้ำฟักไข่
เนื่องจากในช่วงนี้ ได้เข้าสู่ช่วงฤดูวางไข่ของสัตว์ทะเลหลายชนิด กรมประมงจึงประกาศใช้มาตรการ
บริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรสัต ว์น้ ำ ในฤดู สัต ว์น้ ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ ยงตั วอ่ อ นฝั่ งทะเลอั น ดามั น ประจำปี 2564
โดยปิดทะเลฝั่งอันดามัน ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เป็นเวลา 3 เดือน คือ ระหว่างวันที่
1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตร.กม. ให้สัตว์น้ำได้มีเวลาวางไข่และ
ฟูมฟักตัวอ่อนจนเติบโตโดยไม่ถูกรบกวน
หากใครฝ่าฝืนทำประมงในพื้นที่ มีโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท – 30 ล้านบาท ขึ้นกับขนาด
ของเรือประมง หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ซึ่งผลจากการใช้มาตรการนี้ ในปีที่ผ่านมา พบว่าสัตว์น้ำมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเดือน
พฤษภาคม มี ความหนาแน่ นสู งสุด คือ 690 ตัว ต่อ 10 ตร.ม. เป็น ผลดีต่ อชาวประมง เพราะได้ ผลผลิ ต
จากการทำประมงสูงขึ้นทุกปีด้วย ถือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ ให้ความ
อุดมสมบูรณ์อยู่คู่ทะเลไทยอย่างยั่งยืน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1584
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน
เริ่มแล้ว! ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะทุกประเภทได้ล่วงหน้าถึง 6 เดือน จากเดิม 3 เดือน พร้อมขยายอายุผลการ
อบรม e-Learning เป็น 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการทำใบขับขี่ได้มากขึ้น
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี จ ำนวนผู้ ถื อ ขั บ ขี่ ม ากขึ้ น ส่ ง ผลให้ สนง.ขนส่ ง อาจไม่ สามารถรองรั บและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงได้มีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนใน
การต่ออายุใบขับขี่ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ประชาชนที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้
ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.dlt-elearning.com ตลอด 24 ชั่ ว โมง เพื่ อ ลดขั้ น ตอน ลดเวลาในการมาติ ด ต่ อ กั บ
สำนักงานขนส่ง และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย
*********
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