


 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน 
โควิด-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. จัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๔ อะไรทำได้ - ไม่ควรทำ? สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

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. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 13 / 2564  



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 

การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -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 กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครนายก ฉะเชิงเทรา  เพชรบุรี ระนอง ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา นราธิวาส ร้านอาหาร สถานบันเทิง 
ผับ บาร์ สามารถเปิดได้ไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. สำหรับศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกาย  
เปิดให้บริการตามปกติ และสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือผสมผสาน 

โซนสีเขียว พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ๕๔ จังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ 
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกาย เปิดให้บริการตามปกติ และสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา 
ให้เรียนแบบปกติหรือผสมผสาน 

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ให้สามารถประกอบกิจการ/ 

กิจกรรมตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ แต่ต้องไม่ผ่อนคลายจากมาตรการป้องกันโรคติดต่อ D-H-M-T-T  

เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกาย และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 13 / 2564 วันที่  30  มีนาคม  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง จัดงานสงกรานต์ 2564 อะไรทำได้ - ไม่ควรทำ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง จัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๔ อะไรทำได้ – ไม่ควรทำ ? 

เทศกาลสงกรานต์ ปี  ๒๕๖๔ ใกล้เข้ามาแล้ว แม้การระบาดของโรคโควิด -19 ยั งคงมีอยู่  
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 ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคโควิด-19 ได้ 

จึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง
ระหว่างกัน (Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (Mask Wearing) ล้างมือบ่อยๆ 
(Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่  (Testing) และ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือ 
หมอชนะ (Thai Cha na) อย่างเคร่งครัด 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 13 / 2564 วันที่  30  มีนาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนผู้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” รีบใช้ให้ครบก่อนหมดเขต !! 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนผู้รับสิทธิ “คนละคร่ึง” รีบใช้ให้ครบก่อนหมดเขต !! 

แจ้งเตือนไปยังผู้ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” ทั้งเฟส 1 และเฟส 2  ที่ได้รับสิทธิวงเงินสูงสุด 
3,500 บาทตลอดโครงการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อนำไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการ  

ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันที่โครงการฯ นี้จะส้ินสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงขอให้ 
ผู้ได้รับสิทธิที่ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่เร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บาท หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถ  
ใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิของตนเองแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก 
ผ่านการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามโครงการคนละคร่ึง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมการบริโภค
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 
คร้ังที่ 13 / 2564 วันที่  30  มีนาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ช่องทางการติดต่อ Call Center 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ. ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ. ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน มัธยมปลาย – ปริญญาตรี 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน สามารถกู้ยืมเงินจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้ง่ายๆ 
ผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ.Connect” โดยในปีการศึกษานี้ มีวงเงินถึง ๓๘ ,๐๐๐ ล้านบาท ครอบคลุม 
๖๒๔,๐๐๐ คน ยืมได้สูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ขึ้นกับหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน 

นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตเงื่อนไข ที่น้องๆจะกู้ยืมได้ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ผู้เรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ผู้เรียนในสาขาวิชาขาดแคลน สำหรับระดับ  
มธัยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี  

ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือ ผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ สำหรับคนที่จะเรียนต่อปริญญาโท 
เงินส่วนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ โดยไม่มีการ

จำกัดโควตาเพื่อให้เยาวชนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกคน น้องๆที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  
สถานศึกษาที่จะเรียนต่อหรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th 
หรือโทร. 0 2016 4888 

********* 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง เช็กลิสต์ “ม33เรารักกัน” ใช้จ่ายร้านไหน ซื้ออะไรได้บ้าง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็กลิสต์ “ม33เรารักกัน” ใช้จ่ายร้านไหน ซื้ออะไรได้บ้าง 
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่ ได้รับวงเงินสิทธิช่วยเหลือตามโครงการ "ม33เรารักกัน" งวดแรก  

ซึ่งหลังจากผู้มีสิทธิเปิดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" จะได้รับวงเงินเป็นรายสัปดาห์  
คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท จนครบ ๔,๐๐๐ บาท และวงเงินคงเหลือสามารถสะสมแล้วนำไปใช้ได้จนถึงวันส้ินสุด
โครงการ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทั้งร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ , ร้านค้า 
คนละคร่ึง, ร้านค้าเราชนะ รวมถึงขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ สามารถ
แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

๑. ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  
๒. ร้านถุงเงินธงฟ้าฯ 
๓. สินค้าโอทอป  
๔. สินค้าทั่วไป เช่น ของฝาก ร้านซ่อมทุกประเภท เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซค์ อุปกรณ์เพื่อการกีฬา 

สินค้าเกษตร ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง/อาหารสัตว์ เส้ือผ้า มินิมาร์ท ตลาดสด ฯลฯ 
๕. โรงแรม/ที่พัก เช่น โฮมสเตย์ หอพัก แมนช่ัน อพาร์ทเมนท์ แฟลต  
๖. สุขภาพ/ความงาม เช่น ร้านขายเคร่ืองสำอางและบำรุงผิว 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  

ไดใ้นเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 
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