ประเด็นขาวตามนโยบายศูนยปฏิบัติการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ (IOC.)
ฝายวิเคราะหขอมูล และบริหารประเด็น สวนปฏิบัติการ และบริหารขอมูลขาวสาร สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ
ประจําวันที่ ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔
การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม
ลําดับที่
ประเด็น
แนวทางการประชาสัมพันธ
๑. ประชาสัมพันธกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
๑.
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
๑.๑ การเปดศูนยขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
กรมประชาสัมพันธ โดย น.ส.กฤษณา สีหลักษณ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เปนประธาน
๑.๒ การจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค ในวันเสารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดอรุณราชวราราม
และการจัดซอมยอย และซอมใหญของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
๑.๓ ขยายเวลาการรับสั่งจองเข็มที่ระลึก ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยสามารถ
สั่งจองไดที่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารไทยพาณิชย และ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
สามารถดูขอมูลของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.king84.th
หรือ “ในหลวง๘๔.ไทย”

-๒-

ลําดับที่
ประเด็น
๒.
นโยบายรัฐบาล

แนวทางการประชาสัมพันธ
๑. การรับจํานําขาวเปลือกนาป ฤดูกาลผลิตป ๕๔/๕๕ เริ่มโครงการรับจํานําตั้งแตวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๔ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
หลักเกณฑ
- รับจํานําขาวเปลือกที่ความชื้นไมเกิน ๑๕% แบบไมจํากัดปริมาณ
- มีระยะเวลาการไถถอน ๔ เดือนนับตั้งแตวันที่รับจํานํา
ราคารับจํานําขาวเปลือก เปนดังนี้
- ขาวเปลือกหอมมะลิ ตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ขาวเปลือกหอมจังหวัด ตันละ ๑๘,๐๐๐ บาท
- ขาวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท
- ขาวเปลือกเหนียว ๑๐% เมล็ดยาว ตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท
- ขาวเปลือกเหนียว ๑๐% เมล็ดสั้น ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ขาวเปลือกเจา ๑๐๐% ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ขาวเปลือกเจา ๕% ตันละ ๑๔,๘๐๐ บาท
- ขาวเปลือกเจา ๑๐% ตันละ ๑๔,๖๐๐ บาท
- ขาวเปลือกเจา ๑๕% ตันละ ๑๔,๒๐๐ บาท และ
- ขาวเปลือกเจา ๒๕% ตันละ ๑๓,๘๐๐ บาท
แนวทางการประชาสัมพันธ โดยการสัมภาษณชาวนา ถึงผลดีของการรับจํานําขาว เพื่อนํามาเผยแพร
ประชาสัมพันธในพื้นที่และสงขอมูลมายังสวนกลาง (สทท. และ สวท.)

-๓-

ลําดับที่

ประเด็น
(ตอ)

แนวทางการประชาสัมพันธ
๒. รถยนตคันแรก
หลักเกณฑและแนวทางดําเนินการ
๑. เปนรถยนตคันแรกของผูซ ื้อที่ซื้อตั้งแตวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๕
๒. เปนรถยนตราคาขายปลีกไมเกิน ๑ ลานบาทตอคัน
๓. เปนรถยนตนั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไมเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร/รถกระบะ
(Pick up)/รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก (Double Cab)
๔. เปนรถยนตที่ผลิตขึน้ ในประเทศ ไมรวมถึงรถยนตที่ประกอบจากชิ้นสวนนําเขาใชแลวจาก
ตางประเทศ (รถยนตจดประกอบ)
๕. คืนเงินเทากับคาภาษีตามที่จายจริง แตไมเกิน ๑ แสนบาทตอคัน
๖. ผูซื้อตองมีอายุ ๒๑ ปบริบูรณขึ้นไป
๗. ผูซื้อตองครอบครองรถยนตไมนอยกวา ๕ ป
๘. การคืนเงินจะคืนเมื่อครอบครองรถยนต ๑ ป ไปแลว
(เริ่มจายคืนใหตั้งแตวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๕ เปนตนไป)
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ผูซื้อรถยนตตองยื่นคําขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- หนังสือยินยอมสละสิทธิการโอนภายใน ๕ ป
- สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูซื้อ

-๔-

ลําดับที่

ประเด็น
(ตอ)

๓.

ยาเสพติด

แนวทางการประชาสัมพันธ
- สําเนาหนังสือสัญญาเชาซื้อ (ในกรณีเชาซื้อ)
๒. กรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่มีหนังสือถึงกรมการขนสงทางบก
หรือสํานักงานขนสงจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนตคันแรก
และแจงการสละสิทธิการโอนภายใน ๕ ปของผูซื้อ
๓. กรมการขนสงทางบกหรือสํานักงานขนสงจังหวัดตรวจสอบและบันทึก
“หามโอนภายใน ๕ ป” ลงในคอมพิวเตอรและในสมุดคูมือการจดทะเบียน
๔. กรมการขนสงทางบกหรือสํานักงานขนสงจังหวัดสงหนังสือรับรองการครอบครอง
รถยนตคันแรก และสําเนาคูมือการจดทะเบียนที่บันทึก “หามโอนภายใน ๕ ป”
ใหกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
๕. กรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ
และสั่งจายเช็คใหแกผูซื้อตั้งแตวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๕ เปนตนไป
แนวทางการประชาสัมพันธ
- สัมภาษณขนสงจังหวัด วามีระเบียบบังคับอยางไร เกี่ยวกับนโยบายดังกลาว
- สัมภาษณกลุมบุคคลที่เขาหลักเกณฑของนโยบายดังกลาว วา มีความคิดเห็นอยางไร
๑. สัมภาษณตํารวจ หรือ ป.ป.ส. เกี่ยวกับผลการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในแตละพื้นที่
พรอมเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
๒. ใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือเผยแพรประชาสัมพันธการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

-๕-

ลําดับที่
๔.
อุทกภัย

หมายเหตุ :

ประเด็น

แนวทางการประชาสัมพันธ
๑. ประชาสัมพันธรายการ “รวมพลังไทย...ชวยภัยน้ําทวม” ทางสถานีโทรทัศนชอง ๙ และ สทท.๑๑
ตั้งแตเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
๒. ประชาสัมพันธสถานที่รับบริจาคสิ่งของใหความชวยเหลือผูประสบภัย และหมายเลขโทรศัพทของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ประชาสัมพันธการประกาศเตือนภัย พยากรณอากาศ
๔. ติดตามทําขาวรัฐมนตรีหรือหนวยงานที่เขาไปชวยเหลือประชาชนในแตละพื้นที่ นํามาเผยแพร
ประชาสัมพันธ
๕. ใหทุกหนวยงาน รายงานโดยสรุป(ไมเกิน ๑ หนากระดาษ เอ๔) เรื่อง สถานการณอุทกภัย
ตั้งแตเกิดเหตุการณจนถึงปจจุบันวาไดดําเนินการอะไรบาง (เชน การทําขาว หรือบทความ)
สงมายังศูนย IOC ทาง E-Mail: ioc_prd@hotmail.com เพื่อนําเสนอ อปส. ในการรายงาน
รัฐมนตรีตอไป

กรุณาสงรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นขาวตามนโยบายประจําวันที่ ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔
มาใหทาง IOC สวนกลาง ทาง E-Mail: ioc_prd@hotmail.com กอนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตยที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔
กรุณาสงรายงานตามกําหนดเวลา เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการรวบรวมรายงาน อปส.

