
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ย้ำ วัคซีนโควิด-19 ฉีดฟรี อย่าหลงเช่ือผู้แอบอ้าง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ชาวสวนยางยิ้ม ! ยางพาราราคาดีต่อเนื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. ข่าวดีชาวไร่อ้อย รัฐบาลกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น  
920 บาท/ตัน ปี 63/64 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- 

4. เปิดช่องช่วยลูกหนี้ บัตรเครดิต - สินเช่ือ กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. เปิดสถิติคนไทยใช้บริการจัดหางานกับหน่วยงานรัฐ 
พุ่ง 50% 

กระทรวงแรงงาน - 

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 10 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

1) หัวข้อเร่ือง ย้ำ วัคซีนโควิด-19 ฉีดฟรี อย่าหลงเช่ือผู้แอบอ้าง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ย้ำ วัคซีนโควิด-19 ฉีดฟรี อย่าหลงเช่ือผู้แอบอ้าง 
กรมควบคุมโรค ย้ำ ประชาชนทุกคนที่ต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด-19 จะได้รับวัคซีน โดยไม่คิดมูลค่า 

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หากพบการแอบอ้าง แจ้งตำรวจหรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 10 / 2564 วันที่  8  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 ชาวสวนยางยิ้ม ! ยางพาราราคาดีต่อเนื่อง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชาวสวนยางยิ้ม ! ยางพาราราคาดีต่อเนื่อง 

ในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ราคายางพาราหนึ่งในสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยอยู่ในทิศทางบวก  
อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าตลอดทั้งปีราคายางแผ่นดิบก็จะยังคงอยู่ที่ ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม  

สาเหตุที่ราคายางพาราดีนั้นมาจากปัจจัยทั้งนอกและในประเทศ ปัจจัยภายนอก เช่น ประเทศจีน  
ที่มีการสนับสนุนให้ใช้รถยนต์มากขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้นำเข้ายางรถยนต์ มากขึ้น 
ส่วนภายในประเทศ มีการผลิตถุงมือยางที่มากขึ้นเท่าตัวในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 จาก ๔,๐๐๐ ล้านช้ิน 
เพิ่มเป็น ๘,๐๐๐ ล้านช้ิน ร่วมกับนโยบายใช้ยางของรัฐบาลที่ดำเนินการมาก่อนหน้า  เช่น การทำแบริเออร์
คอนกรีตหุ้มยางพารา และเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน 

และจากนี้ รัฐบาลจะพัฒนาการเกษตรของไทยตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  
เช่น ทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการรวมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพการผลิตทั้งระบบ และเพิ่มมูลค่า ด้วยการแปรรูป 
แทนการขายวัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคง เพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 10 / 2564 วันที่  8  มีนาคม  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงอุตสาหกรรม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2202 3000 

1) หัวข้อเร่ือง ข่าวดีชาวไร่อ้อย รัฐบาลกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น 920 บาท/ตัน ปี 63/64 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข่าวดีชาวไร่อ้อย รัฐบาลกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น 920 บาท/ตัน ปี 63/64 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 63/64 ในอัตรา 920บาท/ตันอ้อย  

ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.หรือเท่ากับร้อยละ 98.17 ของประมาณการราคาอ้อยเฉล่ียทั่วประเทศ 
937.19 บาทต่อตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
(Commercial Cane Sugar: CCS) ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต 
ปี 63/64 เท่ากับ 394.29 บาท/ตันอ้อย 

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี 63/64 เป็น ไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายคร้ังที่  15/63 เมื่ อ วันที่   
18 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานแล้ว เพื่อช่วยให้
ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยที่คุ้มกับต้นทุนการผลิต รักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกร 

การกำหนดราคาเป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทรายของไทย ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องทุกปี ด้วยการประมาณการราคาอ้อยขั้นต้น
เพื่อให้โรงงานน้ำตาลชำระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำไปใช้หมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ ซึ่งยังไม่ใช่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่จะได้รับจริง 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 10 / 2564 วันที่  8  มีนาคม  2564 



 
 

 
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน กรมบังคับคดี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานศาลยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 

1) หัวข้อเร่ือง เปิดช่องช่วยลูกหนี้ บัตรเครดิต - สินเช่ือ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดช่องช่วยลูกหนี้ บัตรเครดิต - สินเช่ือ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของประชาชน 
เนื่องจากทำให้รายได้ที่เคยได้รับลดลง แต่ภาระหนี้ยังคงเท่าเดิม “โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตร
เครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคล” จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของกรมบังคับคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเช่ือ ๒๒ แห่ง 

มหกรรมดังกล่าวจะมีข้อเสนอผ่อนปรน สำหรับลูกหนี้ ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
๑. กลุ่มลูกหนี้ NPL ที่มีคำพิพากษาและเข้าสู่ระบวนการบังคับคดีแล้ว 
๒. ลูกหนี้ NPL ที่ยังไม่ถูกฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องแล้ว 
๓. กลุ่มที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว ค้างชำระเกิน ๓ เดือน 
สำหรับประชาชนที่ มี ปัญหาด้านการชำระหนี้  สามารถเข้าร่วมมหกรรมไกล่เก ล่ียหนี้ ฯ  

โดยลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.1213.or.th ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
(ศคง.) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔   

ซึ่งหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน ๑ สัปดาห์ หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๑๒๑๓ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 10 / 2564 วันที่  8  มีนาคม  2564 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506 กด 2 

1) หัวข้อเร่ือง เปิดสถิติคนไทยใช้บริการจัดหางานกับหน่วยงานรัฐพุ่ง 50% 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดสถิติคนไทยใช้บริการจัดหางานกับหน่วยงานรัฐพุ่ง 50% 

การให้บริการจัดหางานถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชน
ที่ต้องการหางานทำ หรือต้องการเปล่ียนงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม นายจ้าง/สถานประกอบการ 
ที่ประสงค์รับคนเข้าทำงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมการจัดหางาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด โดยมีช่องทางการให้บริการหลากหลายที่ให้บริการด้านการจัดหางาน ทั้งระบบออนไลน์  
เว็บไซต ์หรือหน่วยบริการใกล้บ้าน 

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 พบว่ามีผู้ใช้บริการจัดหางาน ณ สำนักงานฯ 
และเว็บไซต์ เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 56 โดยมีนายจ้างและสถานประกอบการ ประกาศตำแหน่งงานว่างกว่า 
111,451 อัตรา ซึ่งถือเป็นเร่ืองดี ๆ ที่นอกจากนายจ้างจะได้คนทำงานที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการแล้ว
ผู้สมัครงานยังมีโอกาสได้งานที่เร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกด้วย 

ผู้ที่สนใจขอรับบริการจัดหางานสามารถเข้าไปตรวจสอบงานว่างที่ www.smartjob.doe.go.th 
หรือ www.ไทยมีงานทำ.com หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 2 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 10 / 2564 วันที่  8  มีนาคม  2564 


