ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. นายกฯ ขอประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุ
เมื่อพบการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้
เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ปภ. แนะเรียนรู้ - ปฏิบัติตนปลอดภัยจากสารเคมี
ลดเสี่ยงอันตราย
4. กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
5. กปภ. เตือน! ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์
อ้างรับชำระค่าน้ำ
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
6. ๘ วิธีการหลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
7. รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรสวนลำไยเต็มที่ ผ่าน ๕ มาตรการ สำนักนายกรัฐมนตรี
เร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย
8. ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กระทรวงพาณิชย์
และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต ๖๔/๖๕
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 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง นายกฯ ขอประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุเมื่อพบการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง นายกฯ ขอประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุเมื่อพบการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม
พล.อ.ประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใย
หลังรับทราบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมตัวกัน
มั่ วสุ ม ในแหล่ ง อบายมุ ข หลายพื้ น ที่ ทั่ วประเทศ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ความเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ โรควิ ด -19
ทั้ ง ยั ง เป็ น การฝ่ า ฝื น ข้ อ กำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่มีข้อห้ามการรวมกันทำกิจกรรมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคด้วย
นายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนจังหวัด
และท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทย ให้ทำงานอย่างบูรณาการเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมตรวจสอบสถานที่ที่มักมีการรวมกันจัดงานเลี้ยง หรือแหล่งอบายมุขในพื้นที่ต่าง ๆ
หากพบการกระทำความผิดขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มิเช่นนั้น เจ้าหน้าที่
จะมีความผิดด้วย และหากพบว่าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจให้เกิดกิจกรรมมั่วสุ่ม จะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด
ด้วยเช่นกัน
รัฐบาลขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดู แล หากพบพฤติกรรมรวมตัวกันจัดงานเลี้ยง
ปาร์ตี้ ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หลีกเลี่ยง
กิจกรรมการรวมกลุ่มโดยไม่จำเป็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ และลดภาระของบุคลากร
ทางการแพทย์ ที่ทำงานหนักต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19
ท่านรู้หรือไม่ ? ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 และต้องแยกรักษาแบบ Home Isolation หรือ
Community Isolation สามารถขอเบิกเงินค่ าทดแทนการขาดรายได้ ๕๐% ของค่าจ้าง โดยขอใบรับรองแพทย์
หรือ แคปภาพหน้ าจอจาก Application LINE ที่ ใช้ ติ ด ต่ อ กั บสถานพยาบาล และภาพสำเนาเวชระเบี ย น
ตั้งแต่เริ่ม - สิ้นสุดการรักษา เพื่อใช้ประกอบการยื่นใช้สิทธิ์
เงื่อนไขการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้
- ต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย ๓ เดือน ภายใน ๑๕ เดือนก่อนใช้สิทธิ์
- กรณีผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ลาป่วย ๓๐ วันแรก รับค่าจ้างจากนายจ้าง (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
- หากต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า ๓๐ วัน สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ๕๐%
ของค่าจ้าง (จ่ายครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน)
สามารถยื่นเบิกได้ภายใน ๒ ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง
ทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร.1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะเรียนรู้ - ปฏิบัติตนปลอดภัยจากสารเคมี ลดเสี่ยงอันตราย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะเรียนรู้ - ปฏิบัติตนปลอดภัยจากสารเคมี ลดเสี่ยงอันตราย
อุบัติภัยสารเคมีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งจากการใช้ จัดเก็บ และกำจัดผลิตภัณฑ์สารเคมีไม่ถูกวิธี
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเกิดสารเคมี
รั่วไหลสูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสารเคมี
เพื่อลดเสี่ยงอันตราย ดังนี้
๑. วิธีเตรียมพร้อมรับมือ
- อ่านฉลากทุกครั้งก่อนใช้งาน พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำและวิธีใช้งานอย่างเคร่งครัด
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ให้เหมะสมทุกครั้งที่ใช้สารเคมี
- เรียนรู้วิธีระงับเหตุ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องกรณีเกิดอุบัติสารเคมี
- ศึกษาสัญลักษณ์ ประเภท และอันตรายของสารเคมี
- จดจำหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ติดต่อแจ้งเหตุ
๒. วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติภันสารเคมีรั่วไหล
- ออกห่างจากจุดเกิดเหตุ ด้านเหนือลมในระยะไม่ต่ำกว่า 300 เมตร
- ใช้ผ้าปิดจมูกและปาก ลดการสูดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
- ห้ามสัมผัส ภาชนะบรรจุสารเคมีที่รั่วไหล
- ห้ามก่อประกายไฟ บริเวณที่สารเคมีรั่วไหล
- โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการระงับเหตุ
หากประชาชนพบเห็ น เหตุ ส าธารณภั ย หรื อ ต้ อ งการแจ้ งเหตุ ส าธารณภั ย สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่
สายด่วนนิรภัย โทร. ๑๗๘๔
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ PWA Contact Center โทร. 1662
1) หัวข้อเรื่อง กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอความร่วมมือทุกท่านใช้น้ ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณ ค่า
โดยแนวทางในการประหยัดน้ำประปา นอกจากจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าแล้ว การหมั่น
ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ ยังเป็นอี กวิธีหนึ่งที่ช่วยลด
การสูญเสียน้ำประปาโดยเปล่าประโยชน์ได้อีกด้วย
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเบื้องต้น ได้ ด้วยตนเอง ด้วยวิธีก ารง่าย ๆ 2 ขั้น ตอน คือ 1. ปิ ดก๊อ กน้ ำ
ทุกตัวภายในบริเวณบ้าน และ 2. สังเกตมาตรวัดน้ำ หากพบว่ามาตรวัดน้ำยังหมุนอยู่ แสดงว่ามีท่อรั่วภายในบ้าน
ต้ อ งรีบ แก้ ไขโดยทั น ที นอกจากจะเป็ น การช่ วยประหยั ด น้ ำยั ง เป็ น การลดความเสี่ ย งของสาเหตุ ที่ ท ำให้
ค่าน้ำประปาสูงขึ้นผิดปกติ
จากกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องค่าน้ำประปาสูงผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่
มาจากการรั่วไหลของระบบประปาภายในบ้ านโดยที่ ลูกค้ าไม่ ทราบ ดังนั้น จึงขอเชิญ ชวนให้ทุก ท่านดูแ ล
เอาใจใส่ระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำประปาที่สูงผิดปกติแล้ว ยังเป็นการช่วยดูแลทรัพยากรน้ำไม่ให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
อีกด้วย
ทั้งนี้ ลูก ค้าสามารถติด ต่อ ประสานงานขอความช่ วยเหลือ กั บ กปภ.สาขาในพื้ น ที่ หรือ ต้อ งการ
แจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาได้ที่ PWA Line Official: @pwathailand และ แอปพลิเคชัน PWA1662 หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center โทร. 1662
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ PWA Contact Center โทร. 1662
1) หัวข้อเรื่อง กปภ. เตือน! ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์ อ้างรับชำระค่าน้ำ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กปภ. เตือน! ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์ อ้างรับชำระค่าน้ำ
ปัจจุบันลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นิยมชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
เนื่ องจากสถานการณ์ ของการระบาดโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ทำให้ มิจฉาชีพ อาศั ย
ช่องทางดังกล่าวแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มไลน์ของ กปภ. สาขาต่าง ๆ และแอบอ้างเป็นพนักงาน กปภ. โดยจะ
สังเกตพฤติกรรมของลูกค้า หากพบว่ามีลูกค้าประสบปัญหาการชำระค่าน้ำ จะทำการติดต่อไปที่ไลน์ส่วนตัว
ของลู ก ค้ า เพื่ อ เสนอความช่ วยเหลื อ โดยให้ ลู ก ค้ า โอนเงิ น ค่ า น้ ำประปาเข้ าไปยั งตั วแทนรั บชำระปลอ ม
ที่มิจฉาชีพตั้งขึ้นมาเอง ขณะนี้มีลูกค้าหลายรายหลงเชื่อจนสูญเสียทรัพย์สินแต่ยังคงมีค่าน้ำประปาค้างชำระ
เช่นเดิมส่งผลให้ถูกระงับการใช้น้ำ
กปภ. จึงขอให้ลูกค้ าที่ใช้บริการชำระค่าน้ ำผ่ านช่องทางออนไลน์ตรวจสอบก่อ นโอนเงิน ทุกครั้ง
ว่าเป็นบัญชีของ "การประปาส่วนภูมิ ภาค" ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าลดความเสี่ยงจากการหลอกลวงของมิจฉาชีพ
ตลอดจนการสัมผัสกับเชื้อโควิด -19 ขอแนะนำให้ทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ของ กปภ. ผ่าน ๓ ช่องทาง
ได้แก่ (๑) เว็บไซต์ www.pwa.co.th (๒) แอปพลิเคชัน PWA1662 และ (๓) Line Official @PWAThailand
หรือตัวแทนชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. เท่านั้น
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กปภ. มิได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพแล้ว
เพื่ อ มิให้ สร้ างความเดื อดร้อ นแก่ ผู้อื่ น และขอเน้ น ย้ ำให้ ลูก ค้า ระมั ด ระวังผู้ ที่ แอบอ้ างเป็ น พนั ก งาน กปภ.
หากต้ อ งการสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ กปภ.สาขาในพื้ น ที่ หรื อ PWA Contact
Center โทร.๑๖๖๒
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร.1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง 8 วิธีการหลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 8 วิธีการหลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่
“แชร์ลูก โซ่” คือ “ความเสี่ยง” ไม่ ใช่ก ารลงทุน แต่ เป็น ภัย ร้ายของคนอยากรวย และยังถือ เป็ น
ความผิด เพราะความผิดทางกฎมายนี้ถือว่ามีโทษหนัก กระทรวงยุติธรรม แจ้งเตือนประชาชน กับ 8 วิธีการ
หลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่ มีดังนี้
1. คนชักชวนมักเป็นคนใกล้ชิด
2. แอบอ้างชื่อคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเข้าร่วมกิจกรรม
3. อวดอ้างผลประโยชน์และเงินมหาศาลที่จะได้รับ
4. ใช้คำสวยหรูในการโฆษณาชวนเชื่อ
5. แสดงผลการลงทุนน้อยแต่ประโยชน์ตอบแทนสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
6. สร้างโปรไฟล์ สวยหรู อยู่ดี ดูแพง
7. จัดฉากให้มีการอบรมสัมมนาอย่างเป็นระบบยิ่งใหญ่
8. พูดจาหว่านล้อมกดดันให้เหยื่อรีบตัดสินใจ
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร.1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook:
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand หรือ แอปพลิเคชัน
Justice Care: บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรสวนลำไยเต็มที่ ผ่าน 5 มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรสวนลำไยเต็มที่ ผ่าน 5 มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย
การดำเนินการแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ที่สาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้อจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก
มีปริมาณลดลงอย่างมาก กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเข้าบรรเทาความเดือดร้อน
ไปแล้ว ผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้
๑. สนับสนุนความช่วยเหลือด้านตลาดในประเทศ โดยรับซื้อผ่านข้อตกลง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับ
ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร โรงงานแปรรูป รวมถึงช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
เพื่อจำหน่ายในตลาดปลายทางทั่วประเทศ อาทิ ร้านธงฟ้า รถโมบายผลไม้ และสถานีบริการน้ำ มัน จำนวน
๑,๐๒๘ สาขา รวมปริมาณกว่า ๘๐,๐๐๐ ตัน
๒. สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยให้แก่จังหวัดแหล่งผลิตลำไย
ในอัตรา ๓ บาทต่อกิโลกรัม รวม ๖ จังหวัด ปริมาณกว่า ๑๕,๗๖๔ ตัน
๓. รับซื้อผลผลิตลำไยรูดร่วงโดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
เพื่อนำไปสู่การแปรรูป รวม ๘,๖๐๐ ตัน
๔. สนับสนุนค่าบริหารจัดการผลักดันส่งออกผลไม้กิโลกรัมละ ๕ บาท เป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ตัน
๕. ร่วมกับบริษัท ไปรษณี ย์ไทย สนั บสนุ นกล่ องบรรจุผลไม้แ ละค่าขนส่งฟรี รวม ๒๐๐,๐๐๐ กล่อ ง
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการ online ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยสามารถติดต่อขอรับการ
สนับสนุนด้านมาตรการตลาดรองรับดังกล่าวได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่
นอกจากนี้ ได้เจรจาปลดล๊อคโดยให้ล้งทุกล้งในประเทศไทยที่ป ฏิบัติตามเงื่อนไขสุขอนามัย สามารถ
รวบรวมลำไยและส่งออกไปยังตลาดจีนได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการระงับการนำเข้าลำไยจากไทย
ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิ ชย์ได้กำหนดแผนส่งเสริมการบริโภคลำใยใน ๑๒ เมืองใหญ่ของจีน เช่น อู่ฮั่น
คุน หมิง เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง รวมทั้ งตลาดในอินเดียส่งเสริมการบริโภคใน ๔ รัฐ ประกอบด้วย รัฐเบงกอล
ตะวันตก รัฐหรยานา รัฐอุตตรประเทศ และรัฐเตลังคานา
รัฐบาลได้ติดตามการดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ได้ทำงาน
อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีก/ส่ง และผู้ส่ งออก เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออก
อย่างตรงจุด อีกทั้งให้ความมั่นใจว่า จากมาตรการต่างๆ จะช่วยทำให้ราคาลำไยปรับตัวสูงขึ้น
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1569
1) หัวข้อเรื่อง ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 64/65
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 64/65
คณะกรรมการนโยบายและบริห ารข้า วแห่ งชาติ หรื อ บอร์ด นบข. เห็ น ชอบในหลัก การโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้ นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอม
ปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
จำนวนกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน
โดยราคาและปริ ม าณประกั น รายได้ คื อ ราคาความชื้ น ไม่ เกิ น 15% ไม่ เกิ น ครั วเรื อ นละ 40 ไร่
ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
3) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
5) ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
พร้อมเห็ น ชอบมาตรการคู่ข นาน รัก ษาเสถีย รภาพราคาข้ าวในช่วงที่ผลผลิ ตออกสู่ ตลาดมาก เช่ น
สินเชื่ อชะลอการเก็ บเกี่ ยวข้าว สิ นเชื่ อเพื่ อรวบรวมข้าว โครงการชดเชยดอกเบี้ ยให้ ผู้ประกอบการค้าข้ าว
ในการเก็ บ สต๊ อก การส่ งเสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ทั้ งนี้ อยู่ ระหว่างดำเนิ น การโดยมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปหารือเรื่องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ก่อนนำเสนอเข้า ครม. ต่อไป
********

