ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.
1. บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้าน

หน่วยงำน

เอกสำรประกอบ

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟฟิค 1 ชุด

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจ
2. ICAO รับรองมาตรฐานการบินพลเรือนไทยสู่มาตรฐานสากล
3. ผลการจัดอันดับขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ

กระทรวงคมนาคม
สานักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟฟิค 1 ชุด

ในงานจิตอาสา

4.

ดีสุดในรอบ 10 ปี
รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนิน
ธุรกิจของ SMEs หรือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง”

ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมเกษตรกรรม
5. โครงการเกษตรแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้
6.

เกษตรกร
ราคายางพาราสูงขึ้น รัฐวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

กระทรวงการคลัง

-

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

คลิปวีดิโอ 1 ชุด
-

ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสำธำรณสุข
กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟฟิค 1 ชุด
7. การใช้ใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์แทนฉบับจริง
8. สาธารณสุขเตือน! เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟฟิค 1 ชุด
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนาข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ศูนย์อานวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา
1) หัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้านในงานจิตอาสา
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้านในงานจิตอาสา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการจิ ต อาสา
พระราชทาน 904 วปร. ขึ้น ด้วยทรงรักและห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง โดยมีขอบเขตความ
รับผิดชอบและหน้าที่สาคัญ ประกอบด้วย การติดตามและส่งเสริมตลอดจนให้การสนับสนุน การดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
การวางแผน ดาเนินการ และประสานงานในการป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ รวมทั้ง
ฟื้นฟูพื้นที่จากสภาพภัยพิบัติ การดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารของผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. และการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสานึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม โดยศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ให้ทุกจังหวัดดาเนินการจัดตั้งศูนย์อานวยการจิต
อาสาในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาในระดับพื้นที่
และมอบหมายให้กานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาระดับหมู่บ้านอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. เป็นหัวหน้ากลุ่มประชาชนจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน
2. เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้าน ทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ
และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ จากการสารวจปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทุกกระบวนการ
3. เป็นผู้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านผ่านช่องทางที่มีอยู่ในทุกภาคส่วน
ผ่านศูนย์อานวยการจิตอาสาอาเภอ
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ Android และระบบ ios
*************
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
หน่วยงำน สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
1) หัวข้อเรื่อง ICAO รับรองมาตรฐานการบินพลเรือนไทยสู่มาตรฐานสากล
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ICAO รับรองมาตรฐานการบินพลเรือนไทยสู่มาตรฐานสากล
เมื่อปี 2558 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ติดธงแดงประเทศไทยเนื่องจาก
ตรวจพบว่ า มาตรฐานดารบริ ห ารความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น ของประเทศไทย มี ข้ อ บกพร่ อ ง รวมถึ ง มี
ข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัย ซึ่งขณะนั้นกรมการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลด้านการ
บินพลเรือน
ต่อมาประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาโดยปรับโครงสร้างหน่วยงานกากับดูแลด้านการบินพลเรือนใหม่ ซึ่ง
มีผลยุบเลิกกรมการบินพลเรือนและจัดตั้งสานักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย (CAAT) และได้เร่ง
เดินหน้าแก้ไ ขข้อบกพร่องที่มีนัย สาคัญต่อ ความปลอดภัย (SSC) โดยปรับปรุง ทั้ง กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการทางานต่าง ๆ รวมถึง การจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับพนักงานและผู้เชี่ยวชาญ
ตลอดจนปรับปรุงระบบการออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กาหนด
และเมื่ อ ปี 2560 องค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (ICAO) ได้ เ ข้ า มาตรวจสอบ
Coordinated Validation Mission หรือ ICVM โดยเข้ามาตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าและความครบถ้วน
ของการแก้ไข ข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัย (SSC) และผลการตรวจสอบครั้งนั้น ประเทศไทย
สำมำรถปลดธงแดงได้ สำเร็ จ โดยสามารถแก้ไ ขข้อ บกพร่องที่มีนั ยส าคัญ ทั้ง 33 ข้อ ได้ทั้ง หมด รวมถึง
ข้อบกพร่องที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ทาให้เหลือข้อบกพร่องที่ไม่มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัยบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข
ต่อไป
นอกจากนั้น สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ส่ ว นที่ เ หลื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจน ICAO ได้ ย อมรั บ ความก้ า วหน้ า และก าหนด เข้ า มาตรวจสอบยื น ยั น อย่ า ง
เต็มรูปแบบ (Full ICAO Coordinated Validation Mission หรือ Full ICVM) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562
ผลปรากฎว่าระดับการนามาตรฐาน ICAO มาใช้บังคับในประเทศของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.07
ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ ICAO กาหนดคือร้อยละ 60.00 ผลการตรวจสอบครั้งนี้ สามารถชี้ชัดว่าในระยะเวลา
เกือบ 4 ปี นับแต่วันที่ประเทศไทยได้รับธงแดงเมื่อปี 2558 ประเทศไทยได้ยกระดับการนามาตรฐาน ICAO
มาบังคับในเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวจากร้อยละ 34.20 เป็นร้อยละ 41.46 ในระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน และ
เป็นร้อยละ 65.07 ในอีก 1 ปี 7 เดือนต่อมา ซึ่งถือได้ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการบินของไทย
ทัดเทียมกับมาตรฐานเฉลี่ยของประเทศสมาชิก ICAO รวม 193 ประเทศ นอกจากปลดธงแดงได้สาเร็จแล้ว
ยังสามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากลอีกด้วย
*********
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ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
หน่วยงำน สานักนายกรัฐมนตรี
กรม สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
1) หัวข้อเรื่อง ผลการจัดอันดับขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ ดีสุดในรอบ 10 ปี
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ผลการจัดอันดับขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ ดีสุดในรอบ 10 ปี
International Institute for Management (IMD) ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ได้ ป รั บ อั น ดั บ
ขีดความสามารถของไทยในปี 2562 ดีขึ้น 5 อันดับ จำกเดิมอันดับ 30 ขยับมำอยู่ที่ 25 ของโลก โดยถือ
เป็นลาดับที่ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ที่ได้อันดับ 1 ของโลก และมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 22 ของโลก
ในส่วนของประเทศไทยดีขึ้นในรอบกว่า 10 ปี โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ
(สศช.) ร่วมกับสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการจั ด อั น ดั บ ของประเทศไทยมี ผ ลการจั ด อั น ดั บ ดี ขึ้ น ใน 3 ด้ ำ น ได้ แ ก่ ภ ำวะเศรษฐกิ จ
ประสิ ท ธิ ภ ำพของภำครั ฐ และโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน ขณะที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของภาคธุ ร กิ จ ลดลง 2 อั น ดั บ
โดยในด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น มาจากการลงทุนจากต่างประเทศที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
กฎหมายด้านธุรกิจที่มีการปรับปรุงดีขึ้นก็ช่วยให้ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น
นอกจากประเด็ นด้ า นเศรษฐกิจ แล้ ว ยั ง เป็ น ผลมาจากโครงสร้ างพื้นฐานทางด้ า นวิท ยาศาสตร์
ที่ สู ง ขึ้ น 4 อั น ดั บ โดยปั จ จุ บั น สั ด ส่ ว นการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาซึ่ ง สู ง ถึ ง 0.8% ของจี ดี พี ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
ส่วนสาคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
*********
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงการคลัง
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม โทร. 02 272 8319
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของ SMEs หรือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง”
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินธุรกิจของ SMEs
หรือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง”
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอขยายเวลามาตรการเพื่อ ส่ง เสริมการดาเนินธุรกิจของเอสเอ็ ม อี
(SMEs) หรือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกาหนดให้การยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทขนาดใหญ่ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 200
ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานเกิน 200 คน เป็นจานวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อดาเนินการส่งเสริม
ธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน จำกเดิม ที่ให้ระยะเวลา 3 รอบบัญชี คือ
ตั้ง แต่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยคณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติให้ขยาย
มาตรการดัง กล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี (SMEs) ยังมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมการดาเนินกิจการต่อไปอีกระยะหนึ่ง
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้คาดว่า ภาครัฐจะสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 100 ล้านบาท แต่จะสร้าง
แรงจูง ใจให้เกิดการสนับสนุนการดาเนินโครงการส่ง เสริมการดาเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ต่อไปในอนาคต
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองเกษตรสารนิเทศ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th
1) หัวข้อเรื่อง โครงการเกษตรแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง โครงการเกษตรแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายดาเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้กลไก
การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต และกาหนดนโยบายให้จัดทา “แผนการผลิต
ทางการเกษตรของประเทศ” ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและ
ราคาตกต่า โดยวางแผนการผลิตทางการเกษตร ทั้ง พืช ปศุสัตว์ และประมง ตามความต้องการของตลาด หรือ
กาหนดโควตาทาเกษตรกรรม ให้เหมาะสมว่าจะทาเกษตรกรรมอะไร จานวนเท่าไหร่ เพื่อให้ผลผลิตทางการ
เกษตรสมดุลกับความต้องการของตลาด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm
Enterprise) เพื่ อ เพิ่ ม พู น รายได้ เ กษตรกร โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต และจ าหน่ า ยออกสู่ ต ลาดให้ มี ศั ก ยภาพ
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตามนโยบาย “การตลาดนาการผลิต” ภายใต้แนวทาง “การจัดทาแผนการผลิต
ภาคการเกษตร” (Agricultural Production Plan) และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่”(Mega Farm Project)
ซึ่ง มีเกษตรกรและภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ และมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ
กลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 แปลง
ใหญ่ ต่อ 1 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 6 แปลง พื้นที่ไ ม่จาเป็นต้องติดกันรวมกันตั้งแต่ 1,000 ไร่ ขึ้นไป สาหรับ
พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
(Economy of Scale) จากการผลิต ทาให้ต้นทุนการทาเกษตรกรรมลดลง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ อาทิ พื้นที่
สปก.ที่มอบให้เกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดทาที่ดินทากินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรได้รวมตัวกัน
จัดตั้ง เป็นสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ที่ทาการเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่หลายๆ
แปลงในพื้นที่อาเภอเดียวกัน เป็นต้น
โดยได้คัดเลือกพื้นที่ดาเนินโครงการแปลงตัวอย่าง 10 แปลงกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โดยศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมร่วมกั บกลุ่มเกษตรกร และได้เริ่มดาเนินการแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กองเกษตรสารนิเทศ
ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ 02-281-0859 โทรสาร 02-282-2871 www.moac.go.th
1) หัวข้อเรื่อง ราคายางพาราสูงขึ้น รัฐวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ราคายางพาราสูงขึ้น รัฐวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
หลายปีมานี้ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ผลผลิตยางพาราเฉลี่ย
4.5 ล้านตันต่อปี ใช้ในประเทศเพียงปีละ 500,000 ตันเท่านั้น ที่เหลือส่ง ออก โดยไทยเป็นผู้ส่ง ออกยาง
อันดับหนึ่ง ของโลก แต่ในปี 2556 ประเทศผู้ป ลูกยางพารารายใหม่เริ่ ม ส่ง ออกมากขึ้น จนสต๊อกยางใน
ตลาดโลกมี ป ริ ม าณมากส่ ง ผลให้ ร าคาตกต่ า ประกอบกั บ ราคาน้ ามั น ดิ บ ในตลาดโลกลดลง ประเทศ
อุตสาหกรรมหลายประเทศจึงหันไปใช้ยางสังเคราะห์ที่ทาจากน้ามันแทนการใช้ ยางธรรมชาติ เพราะราคาถูก
กว่า จากการตรวจสอบข้อมูลยังพบว่ายางที่ส่งออกประมาณ 4 ล้านตันต่อปีนารายได้เข้าประเทศ 500,000
ล้ า นบาทนั้ น ส่ ง ออกโดยแปรรูป เป็ นยางวั ตถุ ดิ บ ได้แ ก่ ยางแท่ ง ยางก้ อ น และน้ ายางข้ นถึ ง 85% มู ล ค่ า
250,000 บาท ส่วนอีก 15% แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ได้มูลค่า 250,000 เท่ากันกับยางวัตถุดิบจึง
นาไปสู่แนวคิดที่ว่า หากส่งเสริมการใช้ยางในประเทศมากขึ้นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณการส่งออก
ยางวัตถุดิบ แล้วนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะเพิ่มมูลค่าแก่ยางพาราได้หลายเท่าตัว
สาหรับแนวทางดาเนินการส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางภายในประเทศหรือเพิ่มปริมาณการใช้ยางใน
ประเทศ ในปี 2561-2562 โดยการจัดโครงการส่ง เสริมการใช้ยางล้อที่ผลิตด้วยยางพาราในประเทศเพื่อ
นาไปลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ควบคู่กับนโยบายส่งเสริมการนายางพาราไปแปรรูป นอกจากยางล้อแล้ว ยัง
มีถุงมือยาง รองเท้าเครื่องนอน สายพานลาเลียง แผ่นรองรางรถไฟ ท่อยาง อุปกรณ์จราจร บล็อกตัวหนอน
สาหรับปูพื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และทางเท้า เป็นต้น โดยจูง ใจทั้ง บริษัทสัญ ชาติไ ทยและบริษัทจาก
ต่างประเทศให้ลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งรัฐจะมอบสิทธิประโยชน์ให้ในลักษณะเดียวกับ
การส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และโครงกำรสร้ำงทำถนนพำรำซอยซีเมนต์ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้งบ
ท้องถิ่นทาถนนพาราซอยซีเมนต์ในพื้นที่ชนบท เพื่อกระตุ้นราคายางโดยเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ
ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะทยอยจัดทาถนนผสมยางแทนถนนลูกรังปีละ 50,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ถนน 1 กิโลเมตรใช้
ยางพารา 1.3 ตัน นอกจากนี้ อปท. ยังนายางพาราไปสร้างสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นอีกด้วย โดยเป็น
มาตรการระยะกลางและระยะยาวที่จะทาให้ราคายางพาราปรับตัวสูง ขึ้นอีกและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นความสาเร็จที่ชัดเจน
โดยรำคำน้ำยำงสด อยู่ที่ 50.90 บำทต่อกิโลกรัม (ล่าสุด วันที่ 4 มิถุนายน 2562) โดยเมื่อเทียบ
กั บ เดื อ นตุ ล าคม 2561 ราคาเฉลี่ ย กิ โ ลกรัม ละ 42.91 บาท ส่ ว นยางแผ่ นรมควั นชั้ น 3 ล่ า สุ ด (วั น ที่ 4
มิถุนายน 2562) อยู่ที่ 55.89 บาทต่อกิโลกรัม โดยเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ
42.91 บาท
ทั้งนี้ รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 สูงสุดในรอบ 6 เดือน และยังสูงกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำน อย่าง
มาเลเซีย นอกจากนี้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่จ่ายเงินช่วยเหลือ 1,800 บาท
ต่อไร่ ซึ่ง เป็นมาตรการระยะสั้น มีเกษตรกรเข้าร่ วม 820,862 ราย รวมพื้นที่กว่า 7.8 ล้านไร่ ขณะนี้
ดาเนินการแล้วร้อยละ 91.11 ที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์และเร่งจ่ายเงิน คาดว่า จะสามารถแก้ ไ ข
ปัญหาราคายางพาราตกต่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สานักงานเลขานุการกรม
ช่องทำงกำรติดต่อ โทร. 0 2271 8805 – 6 Fax. 0 2271 8805
1) หัวข้อเรื่อง การใช้ใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์แทนฉบับจริง
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง การใช้ใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์แทนฉบับจริง
กรมการขนส่ ง ทางบก ได้ เ พิ่ ม ทางเลื อ กอ านวยความสะดวกพั ฒ นาใบอนุ ญ าตขั บ รถสู่ รู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 4.0 สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” เป็นทางเลือกสาหรับผู้ที่ต้องการ
รับบริการแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้า หรือจะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า หรือระบบ
แจ้ง เตือนในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ช่วยวางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับกำรแสดงใบอนุญำตขับขี่ด้วยวิธีกำรทำงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันยังต้องใช้ควบคู่กับ
กำรพกพำใบอนุญำตขับรถที่เป็นบัตรสมำร์ทกำร์ด จนกว่ำพระรำชบัญญัติ จรำจรทำงบก (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2562 จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่ 19 กั น ยำยน 2562 ตำมประกำศในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำ
มีผลบังคับใช้ภำยใน 120 วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ได้แล้วทั้ง ในระบบ Android และ iOS
ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถรูปแบบที่ไม่มี QR Code สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้บางรายการ เช่น การ
แชร์เส้นทางการเดินทาง SOS ขอความช่วยเหลือ แต่จะไม่ปรากฏรูปแบบใบอนุญาตขับรถแบบเสมือนจริง ผ่าน
ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และไม่มีบริการแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้า
หากต้ อ งการให้ แ สดงใบอนุ ญาตขั บ รถอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ แ บบเสมื อ นจริง ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ส มาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ต หรือต้องการรับบริการแจ้งเตือ น แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถที่มี QR
Code ได้ที่สานักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนจานวน 105 บาท
หากมีการแก้ไขชื่อ นามสกุล ที่อยู่ จะมีค่าดาเนินการแก้ไขข้อมูลอีกจานวน 50 บาท สอบถาม โทร.1584
ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 9 / 2562 วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมควบคุมโรค
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สานักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน : เพชรพราว ลาภไพศาล โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขเตือน! เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง สาธารณสุขเตือน! เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน
ในช่วงฤดูฝนปีนี้ เกิดฝนตกหนักในหลายพื้น ที่ข องประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข แจ้ง เตือ น
ประชาชนในหลายพื้นที่เฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพ โดยขอให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
11 โรคติ ด ต่ อ 5 กลุ่ ม โรคที่ พ บได้ บ่ อ ย ได้ แ ก่ กลุ่ ม โรคติ ด ต่ อ ทำงระบบหำยใจ กลุ่ ม โรคติ ด ต่ อ ที่ มี ยุ ง
เป็นพำหะ กลุ่มโรคติดต่อทำงอำหำรและน้ำ กลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ และ กลุ่ม 4 ภัยอันตรำย
กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อทำงระบบหำยใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ พบได้ในทุกอายุ พบป่วยมากในเด็กเล็ก
ส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อไวรัส
ติดต่อทางการสัมผัสน้ามูก น้าลายหรือไอจามรดกัน ป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ
ทาร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
กลุ่มที่ 2 โรคที่มียุงเป็นพำหะ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา ทั้งหมดป้องกันได้ด้วยการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด
กลุ่มที่ 3 โรคติดต่อทำงอำหำรและน้ำ ได้แก่ อหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร
น้าดื่ม หรือจากแมลงวันที่เป็นพาหะนาโรค ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง น้าลาย
เลือดจากผู้ป่วย ทั้ง 2 โรคป้องกันด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม อาหารค้างมื้อควรอุ่น
ให้ร้อนจัดก่อนรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้าสะอาด และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
กลุ่ ม ที่ 4 โรคติ ด ต่ อ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ โรคมื อ เท้ า ปาก พบบ่ อ ยในเด็ ก ระบาดทุ ก ปี ช่ ว งฤดู ฝ นหรือ
เปิดเทอม ติดต่อจากการสัมผัสน้ามูก น้าลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิส เชื้อแบคทีเรีย
จะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา จมูก ปาก หรือไชเข้าผิวหนังที่แช่น้านานจนอ่อนนุ่ม
กลุ่มที่ 5 ภัยสุขภำพในฤดูฝน ได้แก่ อันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ ไม่รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก
อันตรายจากสัตว์มีพิษ ควรจัดบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษ ระวังเมื่อต้องเข้าไปในที่รก
กอหญ้า หรือกองไม้ ส่วนภัยจากฟ้าผ่า เมื่อมีฝนตกฟ้าคะนอง ให้หลบในที่ปลอดภัย เช่น อาคารขนาดใหญ่
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากจะเหนี่ยวนากระแสไฟฟ้าเข้ามา
ในโทรศัพท์มือถือได้ และภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากฝนตกถนนจะลื่น
ทาให้ระยะการหยุดรถยาวกว่าปกติ และยังลดทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่
หำกประชำชนมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำยด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
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