
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ – วัคซีนโควิด-19 ควรห่างกัน  
๔ สัปดาห์ 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
3. เช็กเง่ือนไขใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓” คุมเข้ม

ทุจริต 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

4. เปิดตัว “ทัวร์เที่ยวไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. กยศ. พร้อมให้กู้ผ่านมือถือ ๓๘,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่  
๑ เม.ย. เป็นต้นไป 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

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 14 / 2564  



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ – วัคซีนโควิด-19 ควรห่างกัน ๔ สัปดาห์ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ – วัคซีนโควิด-19 ควรห่างกัน ๔ สัปดาห์ 

ในเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ จะเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน ๗ กลุ่มเส่ียงทั่วประเทศ ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่คาดว่า 
จะเร่ิมดำเนินการในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔   

การฉีดวัคซีนใด ๆ ก็ตาม เจ้าหน้าที่จะพยายามไม่ฉีดวัคซีนคู่กัน โดยจะให้เว้นช่วงประมาณ  
๔ สัปดาห์ระหว่างวัคซีนแต่ละตัว เพื่อเฝ้าระวังผลข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีน หากเกิดอาการอะไรขึ้นก็จะได้
ทราบว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่ 

สำหรับวัคซีนของแอสตราเซเนกา จะเว้นช่วงเข็มที่ ๑ กับเข็มที่ ๒ ประมาณ ๑๒ สัปดาห์ (๓ เดือน) 
ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ันกลางได้ ส่วนวัคซีนของซิโนแวคจะเว้นช่วงระหว่างเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ 
ประมาณ ๒ - ๔ สัปดาห์ จึงควรฉีดให้ครบ ๒ เข็มก่อน แล้วเว้นไปอีก ๔ สัปดาห์จึงสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 14 / 2564 วันที่  5  เมษายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายคนได้วางแผนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาล การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ การตรวจสอบรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย การศึกษาและ
เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

1. เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7 - 8 
ช่ัวโมง ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพื่อป้องกันการง่วงหลับใน  

2. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน โดยไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาที่มีฤทธ์ิ 
กดประสาท เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง  

3. ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยตรวจสอบระบบเบรกเพื่อให้สามารถหยุดรถได้ 
ในระยะที่ปลอดภัย ตรวจสอบยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเติมลมยางตามค่าที่กำหนด ตรวจสอบ
สัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวง และตรวจสอบการทำงานของเคร่ืองยนต์ ไม่มีสัญลักษณ์เตือนบน
หน้าปัดรถ กรณีรถมีอาการผิดปกติให้นำรถเข้าไปตรวจสอบที่ ศูนย์บริการ เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ปลอดภัย รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ อาทิ ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอร่ี ชุดอุปกรณ์ลาก 
พ่วง จูง พร้อมศึกษาวิธีใช้งาน จะได้นำมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทันท่วงที  

4. ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย โดยตรวจสอบข้อมูลเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ หรือ 
แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทาง วางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย โดยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถ  
ผ่านเส้นทางที่ชำรุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย  

ทั้งนี้  การเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถ จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 
 

“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 
ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 14 / 2564 วันที่  5  เมษายน  2564 



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

1) หัวข้อเร่ือง เช็กเงื่อนไขใหม่ “เราเท่ียวด้วยกัน เฟส 3” คุมเข้มทุจริต 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เช็กเงื่อนไขใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” คุมเข้มทุจริต 

ได้เฮกันอีกคร้ังเมื่อโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างมาก ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติขยายระยะเวลา
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 โดยขยายสิทธิเพิ่มเติมอีก 2,000,000 สิทธิ คาดว่าจะเร่ิมใช้สิทธิได้ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งในคร้ังนี้ มีการปรับรายละเอียดเงื่อนไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ  
ฉวยโอกาสข้ึนราคาหรือทุจริตโครงการฯ ดังนี้ 

ผู้ประกอบการโรงแรม – ที่พัก ต้องให้ความยินยอมให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
สามารถนำข้อมูลห้องพัก ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย และราคาสูงสุด - ต่ำสุดของห้องพัก ไปใช้ 
ในการตรวจสอบการจองที่พักของโครงการ 

สำหรับการใช้งานของผู้ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ จะต้องลงทะเบียนจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยส่งข้อมูลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตรวจสอบว่าการจองนั้นมีความ
ผิดปกติหรือไม่ 

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องใช้บริการโรงแรมที่พักและ e-voucher ในพื้นที่จังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่จังหวัด 
ในทะเบียนบ้าน และชำระเงินค่าห้องพักผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” พร้อมเพิ่มระบบยืนยัน
ตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อเช็กอินเข้าที่พัก 

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) ในลักษณะร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ 40 
แต่ไม่เกิน 600 บาท/คืน เป็นราคาเดียวกันทั้งวันธรรมดาและวันหยุด 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 14 / 2564 วันที่  5  เมษายน  2564 



 
 

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

1) หัวข้อเร่ือง เปิดตัว “ทัวร์เท่ียวไทย” กระตุ้นการท่องเท่ียวครึ่งปีหลัง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดตัว “ทัวร์เที่ยวไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวคร่ึงปีหลัง 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่าน  
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทย กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งส้ิน 1,000,000 สิทธิ  
ระยะเวลาร่วมโครงการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 โดยผู้ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ ได้แก่  
คนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งนักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ  

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) 40% ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจนำเที่ยว 
แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ผู้ใช้สิทธิต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ผ่านบริษัททัวร์ที่ร่วมโครงการในวัน
ธรรมดา (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน โดยสามารถเข้าเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวได้ที่
เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังจากที่เลือกโปรแกรมท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยให้ติดต่อบริษัททัวร์ 
เพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งบริษัททัวร์ก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินด้วย นอกจากนี้ 
ผู้รับสิทธิจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 

สำหรับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และผ่าน 
การตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยบริษัททัวร์ 1 แห่ง  
รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 ราย 

ทั้งนี้คาดว่าโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยว 
ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการบริโภคภาคประชาชนผ่านการเดินทาง
ภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้หลักของประเทศสูงถึง 17% ของ GDP 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มงานส่ือสารองค์กร ฝ่ายส่ือสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2016 4888 

1) หัวข้อเร่ือง กยศ. พร้อมให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้านบาท ต้ังแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กยศ. พร้อมให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมเงินงบประมาณ 38,000 ล้านบาท สำหรับการให้
กู้ยืมปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษากู้ยืมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ถึงระดับปริญญาโท โดยสามารถยื่นขอกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน “กยศ. 
Connect” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  

ในปีการศึกษา 2564 กองทุนได้เตรียมเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท  
เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาจำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี 
ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาหรือประเภทวิชาที่ เลือกเรียน และในปีนี้ เป็นปีแรกที่กองทุนให้กู้ยืมเงิน  
แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับเงื่อนไขการกู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะที่ 3 นักเรียน
หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และ ลักษณะที่ 4 นักเรียน
หรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศโดยให้กู้ในระดับปริญญาโท 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขการให้กู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะได้ที่เว็บไซต์
กองทุน www.studentloan.or.th โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” 
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษาที่ผู้กู้ประสงค์จะศึกษาต่อ 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ไลน์บัญชีทางการ “กยศ.” หรือโทร. 0 2016 4888 
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