ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน
โควิด-19
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. จัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๔ อะไรทำได้ - ไม่ควรทำ?
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
3. เตือนผู้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” รีบใช้ให้ครบก่อนหมดเขต !! กระทรวงการคลัง
4. กยศ. ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ กระทรวงการคลัง
5. เช็กลิสต์ “ม33เรารักกัน” ใช้จ่ายร้านไหน ซื้ออะไรได้บ้าง สำนักนายกรัฐมนตรี
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 13 / 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19
การประชุมศูนย์บริห ารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือ ศบค. มีมติผ่อนคลาย
มาตรการในการปรับระดับพื้นที่การแบ่งโซนสีตามสถานการณ์ โดยยกเลิกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง)
เหลือเพียงสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว
โซนสีส้ม พื้นที่ควบคุม ๙ จังหวัด คือ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี
นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ สามารถเปิดได้ไม่เกิน ๒๓.๐๐ น.
ยกเว้นสมุทรสาคร สำหรับศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกาย เปิดให้บริการตามปกติ และ
สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือผสมผสาน
โซนสีเหลือง พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๑๔ จังหวัด คือ กาญจนบุ รี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา นราธิวาส ร้านอาหาร สถานบันเทิ ง
ผั บ บาร์ สามารถเปิ ด ได้ ไม่ เกิ น ๒๔.๐๐ น. สำหรับ ศู น ย์ ก ารค้ า ห้ างสรรพสิ น ค้ า สถานที่ อ อกกำลั ง กาย
เปิดให้บริการตามปกติ และสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือผสมผสาน
โซนสีเขียว พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ๕๔ จังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกาย เปิดให้บริการตามปกติ และสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา
ให้เรียนแบบปกติหรือผสมผสาน
นอกจากนี้ ยังได้ก ำหนดผ่ อนคลายมาตรการป้ องกั น โรคโควิด -19 ให้ สามารถประกอบกิจ การ/
กิจกรรมตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ แต่ต้องไม่ผ่อนคลายจากมาตรการป้องกันโรคติดต่อ D-H-M-T-T
เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ”
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง จัดงานสงกรานต์ 2564 อะไรทำได้ - ไม่ควรทำ?
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๔ อะไรทำได้ – ไม่ควรทำ ?
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ใกล้ เ ข้ า มาแล้ ว แม้ ก ารระบาดของโรคโควิ ด -19 ยั ง คงมี อ ยู่
แต่สถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น ที่สำคัญเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง ๖ วัน หลังจาก
ที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
แม้รัฐบาลไม่ได้ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด กลับภูมิลำเนาไปพบปะครอบครัว หรือท่องเที่ยว
พักผ่อน แต่ก็ได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติด้วย
หลัก D-M-H-T-T ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้
จึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง
ระหว่ า งกั น (Distancing) สวมหน้ า กากผ้ า /หน้ ากากอนามั ย ตลอดเวลา (Mask Wearing) ล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ
(Hand Washing) ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่า งกายก่ อ นเข้ าพื้ น ที่ (Testing) และ ใช้ แ อปพลิ เคชั น ไทยชนะหรื อ
หมอชนะ (Thai Cha na) อย่างเคร่งครัด
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เตือนผู้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” รีบใช้ให้ครบก่อนหมดเขต !!
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนผู้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” รีบใช้ให้ครบก่อนหมดเขต !!
แจ้งเตือนไปยังผู้ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ที่ได้รับสิทธิวงเงินสูงสุด
3,500 บาทตลอดโครงการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อนำไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการ
ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน ที่โครงการฯ นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงขอให้
ผู้ได้รับสิท ธิที่ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่เร่งใช้จ่ายให้ ครบ 3,500 บาท หากพ้ นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถ
ใช้ สิท ธิ วงเงิน ที่ เหลื อ ได้ ซึ่ งนอกจากจะเป็ น การรักษาสิท ธิข องตนเองแล้ว ยั งช่วยฟื้ น ฟู เศรษฐกิจ ฐานราก
ผ่านการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย
อย่ า งไรก็ ต ามโครงการคนละครึ่ ง ประสบความสำเร็ จ เป็ น อย่ า งสู ง ในการส่ ง เสริ ม การบริ โภค
ภายในประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากทั่วประเทศ มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า
1,500,000 ร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 14,793,502 คน
สำหรับยอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 98,860 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 50,610.3 ล้านบาท
และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 48,249.7 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา และเชียงใหม่
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ช่องทางการติดต่อ Call Center 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น มัธยมปลาย – ปริญญาตรี
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน สามารถกู้ยืมเงินจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้ง่ายๆ
ผ่านทางแอปพลิ เคชัน “กยศ.Connect” โดยในปี การศึกษานี้ มี วงเงิน ถึง ๓๘,๐๐๐ ล้านบาท ครอบคลุ ม
๖๒๔,๐๐๐ คน ยืมได้สูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ขึ้นกับหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน
นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตเงื่อนไข ที่น้องๆจะกู้ยืมได้ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ผู้เรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ผู้เรียนในสาขาวิชาขาดแคลน สำหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี
ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือ ผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ สำหรับคนที่จะเรียนต่อปริญญาโท
เงินส่วนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชี พ โดยไม่มีการ
จำกัด โควตาเพื่ อให้ เยาวชนไทยมี โอกาสเข้า ถึ งการศึ ก ษาทุ ก คน น้ อ งๆที่ สนใจสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่
สถานศึกษาที่จะเรียนต่อหรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th
หรือโทร. 0 2016 4888
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 13 / 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เช็กลิสต์ “ม33เรารักกัน” ใช้จ่ายร้านไหน ซื้ออะไรได้บ้าง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เช็กลิสต์ “ม33เรารักกัน” ใช้จ่ายร้านไหน ซื้ออะไรได้บ้าง
ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา ๓๓ ที่ ได้ รั บ วงเงิ น สิ ท ธิ ช่ ว ยเหลื อ ตามโครงการ "ม33เรารั ก กั น " งวดแรก
ซึ่งหลังจากผู้มีสิท ธิเปิดใช้งานและยืนยั นตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" จะได้รับวงเงิน เป็น รายสัปดาห์
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท จนครบ ๔,๐๐๐ บาท และวงเงินคงเหลือสามารถสะสมแล้วนำไปใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุ ด
โครงการ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทั้งร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ , ร้านค้า
คนละครึ่ง, ร้านค้าเราชนะ รวมถึงขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ สามารถ
แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
๒. ร้านถุงเงินธงฟ้าฯ
๓. สินค้าโอทอป
๔. สินค้าทั่วไป เช่น ของฝาก ร้านซ่อมทุกประเภท เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซค์ อุปกรณ์เพื่อการกีฬา
สินค้าเกษตร ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง/อาหารสัตว์ เสื้อผ้า มินิมาร์ท ตลาดสด ฯลฯ
๕. โรงแรม/ที่พัก เช่น โฮมสเตย์ หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนท์ แฟลต
๖. สุขภาพ/ความงาม เช่น ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิว ยาและอาหารเสริม ร้านเสริมสวย
ร้านทำเล็บ ร้านสปา ร้านนวด
๗. ขนส่งสาธารณะ ได้แก่ แท็กซี่ รถตู้ จักรยานยนต์ สามล้อถีบ รถสองแถว รถไฟฟ้า รถไฟ เรือ รถ บขส.
๘. รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด
๙. สุขภาพ/การแพทย์ เช่น สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน กลุ่มบริการด้านสุขภาพ
และการแพทย์ คลินิก
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถค้นหาร้านค้าที่อยู่ในละแวกใกล้ที่พักหรือที่ทำงาน ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ในเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
*********

