ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิก
ค่ารักษาโควิด - 19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ปภ. แนะรับมือพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตรายจากพายุ
ลมแรงและฟ้าผ่า
กระทรวงการท่องเที่ยว อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
และกีฬา
กระทรวงยุติธรรม

4. 4 สัญญาณเตือน มือถือเสี่ยงถูก Hack
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
5. กปน. ชวนรักษ์โลก จ่ายชิล ลุ้นรับโชคเพียงสมัครใช้
MWA e-Bill Service
กระทรวงคมนาคม
6. กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี
ขับขี่ปลอดภัย”

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมู ลดังกล่าวเป็ นข้ อมูล เพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กข้อ ตกลงความร่วมมื อ
การบู รณาการเสริมสร้างการรับ รู้สู่ชุ มชน จัง หวัดสามารถหาข้อมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความข้อ มูล ที่ ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่ อ สร้างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6854, 4441
1) หัวข้อเรื่อง กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาโควิด - 19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาโควิด - 19
กรมบัญชีกลาง ออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาโควิด - 19 สิทธิข้าราชการ กรณีเข้ารับ
การรักษาในสถานพยาบาลเอกชน ดังนี้
กรณีได้รับการประเมินเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดงและสีเหลือง)
- สามารถเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยอัตราการเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฯ (UCEP Plus)
- การเบิกค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการรักษา
- หากมีประกันภัย ต้องใช้สิทธิการเบิกจ่ายจากประกันภัยก่อน ส่วนเกินจากสิทธิจึงจะสามารถเบิกได้
กรณีได้รับการประเมินเป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย (สีเขียว)
- เข้ารับการรักษา ได้เฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 85 แห่ง
- อัตราการเบิกจ่าย ให้เบิกได้เท่ากับอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ ตามที่ สปสช. กำหนด
- รู ปแบบการให้ บริ การ ครอบคลุ ม ทุ กกรณี เช่ น Hospital Hotel Isolation, Home Isolation,
Community Isolation เป็นต้น
- การรักษาพยาบาลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
สำหรับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลของเอกชนเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบ
เบิกจ่ายตรงเท่านั้น ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6854, 4441
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนนิรภัย 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะรับมือพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตรายจากพายุลมแรงและฟ้าผ่า
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะรับมือพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตรายจากพายุลมแรงและฟ้าผ่า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนกรณี ฤดูร้อน หลายพื้นที่มักได้รับผลกระทบ
จากพายุฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวน พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต แนะนำประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน ดังนี้
- ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ หากมีประกาศเตือนภัยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง และหลังคาบ้าน
- ป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง โดยปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูก สร้าง
ที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
- ป้องกันอันตรายจากการล้มทับ ตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
- ลดความเสี่ยงพืชผลทางการเกษตรเสียหาย โดยจัดทำค้ำยันหรือที่กำบังปกคลุม
- หลีกเลี่ยงอันตรายจากฟ้าผ่า โดยไม่อยู่บริเวณดาดฟ้า ระเบียง พื้นที่โล่ง และวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
งดใช้เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนนิรภัย 1784
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมพลศึกษา
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2283 1500
1) หัวข้อเรื่อง ประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
และกีฬ าเพื่อมวลชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนั บสนุนให้ประชาชนได้เล่นกีฬ าและออกกำลังกาย
ตามความถนัดและสนใจ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
อาทิ 1) ส่ ง ผลดี ต่ อ กล้ า มเนื้ อ และกระดู ก 2) ลดไขมั น ในเลื อ ด 3) ป้ อ งกั น โรคหลอดเลื อ ดหั วใจตี บ ตั น
4) ช่ ว ยป้ อ งกั น มะเร็ ง บางชนิ ด 5) ช่ ว ยลดน้ ำ หนั ก 6) ส่ ง ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพผิ ว 7) ร่ า งกายผ่ อ นคลาย
8) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เป็นต้น
โดยกรมพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม DPEnubcal ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวิธีการออกกำลังกาย
ในหลากหลายรูปแบบ ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โดยสามารถออกกำลังกายอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ซึ่งมีวิธีการออกกำลังกายเผาผลาญ
แคลอรี่มากมาย หลายประเภทที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทาง Line @dpenubcal หรือสแกน QR CODE และทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อสะสมแคลอรี่ตามกติกา ลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกจากจังหวัดที่ร่วมกิจกรรม และเริ่มส่งผลการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาเพื่อสะสมแคลอลี่ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2283 1500
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง 4 สัญญาณเตือน มือถือเสี่ยงถูก Hack
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 4 สัญญาณเตือน มือถือเสี่ยงถูก Hack
กระทรวงยุติธรรม แจ้งเตือนประชาชน กรณี โทรศัพท์มือถือเสี่ยงถูก Hack เนื่องจากโทรศัพท์มือถือ
เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และช่วยในการทำงานและทำธุรกรรมต่าง ๆ
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของคนในยุคนี้ อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์มือถืออาจตกเป็นเป้าหมายของเหล่ามิจฉาชีพ/แฮกเกอร์
ในการแฮกข้อมูลสำคัญ โดย 4 สัญญาณเตือนว่าโทรศัพท์ของเรานั้นอาจจะโดนแฮคข้อมูลอยู่ ได้แก่
1. มือถือมีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำหรือขึ้นตัวเลขแปลก ๆ เครื่องรีเซตตัวเอง
แบตเตอรี่หมดไวกว่าปกติ มีการส่งข้อมูลให้ทุกคนในรายชื่อ
2. มี Pop-ups หรือ screensavers แปลก ๆ มีมัลแวร์จำนวนมากที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดีย
และเมื่อคลิก มันจะนำเราไปยังเว็บไซต์ที่ฝังมัลแวร์ไว้เพื่อหลอกล่อให้เราทำอย่างอื่นต่อ ดังนั้น อย่ากด Pop-ups
ที่หลอกล่อมากกว่าปกติ หรือที่เราไม่รู้จัก
3. โทรศัพท์ช้าและเน็ตหมดเร็วเกิน ซึ่งโทรศัพท์ช้าก็อาจเป็นสัญญาณหนึ่งของการถูกแฮคได้เช่นกัน
วิธีง่าย ๆ ให้ลองรีเซตเครื่องเป็นค่าเดิมจากโรงงาน
4. แอปแปลก ๆ ที่ติดตั้งไม่รู้ตัว หากโทรศัพท์มีแอปที่ไม่ได้ดาวน์โหลดเองอยู่ในเครื่อง นี่ อาจจะเป็น
อีกสัญญาณหนึ่งที่แฮคเกอร์อาจเข้ามาโหลดติดตั้งให้ในเครื่องก็เป็นได้
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประปานครหลวง
ช่องทางการติดต่อ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง กปน. ชวนรักษ์โลก จ่ายชิล ลุ้นรับโชคเพียงสมัครใช้ MWA e-Bill Service
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กปน. ชวนรักษ์โลก จ่ายชิล ลุ้นรับโชคเพียงสมัครใช้ MWA e-Bill Service
การประปานครหลวง (กปน.) ชวนรักษ์โลก จ่ายชิล ลุ้นรับโชคเพียงสมัครใช้ MWA e-Bill Service
บริการเอกสารค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565 นี้
โดย กปน. ขอเชิญชวนลูกค้าในพื้นที่ มาร่วมกันสมัครใช้บริการ MWA e-Bill Service ซึ่งเป็นบริการ
เอกสารค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารรูปแบบกระดาษ ซึ่งประกอบๆไปด้วย e-Invoice
(ใบแจ้ ง ค่ า น้ ำ ประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็ จ รั บ เงิน / ใบกำกั บ ภาษี แ ละใบรั บ เงิน )
ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการเดินทาง ห่างไกลโรคโควิด – 19 สะดวก ไม่ต้องกลัวเอกสารหาย เพียงสมัครใช้
บริการ MWA e-Bill Service โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ง่าย ๆ ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้
1) แอปพลิเคชัน MWA onMobile
2) เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister/
3) สมัครที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง
กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565 ก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีลุ้นรับ iPad พร้อมส่วนลด
ให้ไปช้อปชิล ๆ อี กมากมาย อาทิ รางวัลที่ 1 iPad mini ความจุ 64 GB รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล Lotus’s
มูลค่า 100 บาท รางวัลที่ 3 ส่วนลด Grab Food มูลค่า 50 บาท เป็นต้น โดยจะสุ่มจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ กปน. สำนักงานใหญ่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และประกาศผลรางวัล
ได้ที่ Facebook กปน. www.facebook.com/MWAthailand
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้ อสงสั ย สามารถสอบถามเพิ่ม เติม ได้ ที่ MWA call center โทร. 1125
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 14 / 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1584
1) หัวข้อเรื่อง กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”
กรมการขนส่งทางบกชวนเจ้าของรถเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดกิจกรรม
“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตรวจเช็กสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นฟรี ณ ศูนย์บริการ
ของภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 เมษายน 2565
เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปพักผ่อนท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
เจ้าของรถควรตรวจเช็กสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”
เพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทาง กว่า 20 รายการ
โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง การทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่องและ
ความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการดูแลจากช่างผู้ชำนาญงาน เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถนำรถ
เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศรวมมากกว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 เมษายน 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
และสร้างความตระหนักให้เจ้าของรถเห็นความสำคัญของการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถ และเครื่องยนต์
ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถ
ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนก่อนเดินทางทุกครั้งขอเน้นย้ำ ให้เตรียมความพร้อม
ของคนขับและยานพาหนะ รวมทั้งวางแผนและศึกษาเส้นทางล่วงหน้า ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 6 - 8 ชั่วโมง
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขับรถด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัย
และสวมหมวกนิ รภัย ทุ กครั้งเมื่ อขั บขี่ ยานพาหนะ หากมีอ าการเมื่อ ยล้ าระหว่างการเดิ นทางควรหยุ ด พั ก
ให้ผ่อนคลายก่อนเดินทาง และต้องไม่ละเลยการป้องกันตนเองตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคโควิด - 19
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน 1584
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