
     สรุปข่าวเศรษฐกจิ                                                                                                                       วันที่  22  สิงหาคม 2560 

 

          
                    

 

 
         

          ไทยพาณิชย์ขยบัจีดีพีปีนี้ เป็น 3.6% ตามส่งออกขยายตวัดี  

แต่ห่วงเงินบาทแข็งกระทบความสามารถการแข่งขนัและก าลงัซื้ อใน

ประเทศ 

          ศูนยว์เิคราะหเ์ศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย ์ (อไีอซี )

ปรบัประมาณการเตบิโตทางเศรษฐกจิไทย (จดีพีี )ปี 2560 เพิม่เป็น 3.6% 

จากเดมิ 3.4% ตามมมุมองต่อเศรษฐกิจโลกทีด่ขีึ้น ช่วยหนุนการส่งออก

สนิคา้ใหฟ้ื้นตวัไดต่้อเนื่อง โดยเศรษฐกจิคู่คา้หลกัท ัง้สหรฐั ยูโรโซน ญีปุ่่ น 

และจนี มแีนวโนม้เตบิโตด ีบวกความกงัวลทางการเมอืงในยุโรปทีล่ดลง 

สรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บัการคา้และการลงทุน ส่งผลต่อเนื่องถึงความ

ตอ้งการสนิคา้อุตสาหกรรมหลกัจากไทยให ้ ฟ้ืนตวัไดต่้อในช่วงที่เหลอื 

ของปี 

 

ที่มา : โพสตทู์เดย ์

          ธปท .ร่อนหนงัสือส ัง่แบงกร์ายงานธุรกรรมบญัชีเงนิบาทของ

ต่างชาตทิีผ่ดิปกต ิเลง็ออกมาตรการป้องกนัเก็งก าไรค่าเงนิบาทเพิม่เตมิ 

          น .ส.วชิรา อารมยด์ ีผูช่้วยผูว้่าการ สายตลาดการเ งนิ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท ).ไดอ้อกหนงัสอืถงึธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคาร

รฐัทุกแห่ง ขอใหต้ิดตามการท าธุรกรรมเงนิบาทของผูม้ีถิ่นที่อยู่นอก

ประเทศ (เอ็นอาร์ )หลงั ธปท.พบว่า ยอดคงคา้งบญัชีเงนิบาทของเอ็น

อาร์ (เอ็นอารบ์ีเอ )และการโอนเงนิบาทระหว่างบญัชีเอ็นอารบ์ีเอปร ั บ

สูงขึ้นมากกว่าปกต ิ

 ที่มา : โพสตทู์เดย ์

 ที่มา : เดลนิิวส ์

          ยนัภาพรวมบริษทัในตลาดหุน้แกร่ง 78% ยงัมีก าไร  

          ตลาดหลกัทรพัยเ์ตรยีมออกมาตรการแจง้เตอืนบรษิทัมส่ีวนผูถ้อื

หุน้ลดลงต่อเนื่อง หวงัเพิม่เครื่องมอืใหผู้ล้งทนุ จบัสญัญาณคุณภาพบริษทั 

คาดไดข้อ้สรุปภายในสิ้นปีนี้  แจงเหตุปลด SP เพซ ตามหลกัเกณฑใ์หผู้ ้

ลงทุนตระหนกัถงึปญัหาบริษทัคงเครื่องหมาย NP จนกว่าก .ล.ต.จะหมด

ขอ้สงสยั ยนับริษทัจดทะเบียนไทยยงัมีศักยภาพ 78% ยงัรกัษาก าไร

ก าหนดเงื่อนไขบริษทัที่จะตอ้งเขา้สู่มาตรการดงักล่าวว่าตอ้งมีผลการ

ด าเนินงานอย่างไร หรอืมส่ีวนทนุลดลงถงึข ัน้ไหนจะเขา้สู่มาตรการ  

 

 
ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ

          นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (สศช ).เปิดเผยว่า เศรษฐกจิ ไทย

ในไตรมาส 2 ปี 60 ขยายตวัสูงเกินคาดถงึ 3.7% ซึ่งขยายตวัสูงที่สุดใน

รอบ 17 ไตรมาส นบัต ัง้แต่ไตรมาสที ่2 ของปี 56 ท  าใหเ้ศรษฐกจิในครึ่งปี

แรกขยายตวัได ้3.5% แนวโนม้เศรษฐกิจการคา้โลก และเศรษฐกิจใน

ประเทศในครึ่ ง ปีหลงัมีทิศทางที่ดีขึ้ น ท  าใหส้ศช .ปร ับคาดการณ์

เศรษฐกิิจท ัง้ปี 60 ใหม่เป็น 3.5-4% มีค่ากลางที่ 3.7% จากเดิม 3.3-

3.8% ค่ากลางเฉลีย่ 3.5% 

 

 



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
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          กรงุเทพธุรกจิ 
 
จ้ีแบงก'์ส่งข้อมลู'โยงเกง็ก ำไรบำท ธปท.หวงัเกบ็สถิติ ใช้ออกมำตรกำรเพ่ิม 
          พบธุรกรรมโอนเงนิบางช่วงหนาแน่นผดิปกต ินายแบงกเ์ชื่อแค่ป้องบาทแขง็ 
          "แบงก์ชาต"ิ จีส้ถาบนัการเงนิส่งขอ้มลูโอนเงนิระหว่างบญัชขีอง "เอน็อาร"์ ทีอ่าจเชื่อมโยงเกง็
ก าไรเขา้มา หลงัพบธุรกรรมบางช่วงหนาแน่นผดิปกต ิหวงัเกบ็ขอ้มลูเพื่อใช้ออกมาตรการป้องปราม
เพิม่เตมิ ด้าน นายแบงก์ ชี้รายงานขอ้มูลเป็นปกตอิยู่แลว้ ยอมรบัระยะหลงัพบบญัชต่ีางชาตยิอดคง
คา้งเกนิ 300 ล้านบาท แต่เชื่อไม่ได้หวงัเก็งก าไรทัง้หมด มอง ธปท. ส่งสญัญาณเพื่อป้องปรามบาท
แขง็ 
 
'ผูว่้ำฯ-เอกชน' ชงแผนพฒันำอีสำนครม.สญัจรวนัน้ี 
          นายกฯถกผูว้่าอสีาน 20 จงัหวดั และเอกชน ชงแผนพฒันาอสีานเขา้ ครม. วนันี้ เน้นจดัการ
ลุ่มน ้า-โครงการคมนาคม สัง่ท าทางยกระดบัรถไฟทางคู่ผ่านตวัจงัหวดัโคราช เพิม่งบกว่า 2 พนัลา้น 
ขยายเวลาก่อสรา้ง 1 ปี เสนองบซ่อมถนนจากน ้าท่วม 3.5 พนัลา้น หอการคา้แนะพฒันาคา้ชายแดน
เชื่อมเพื่อนบา้น 
 
สศช.ปรบัจีดีพี3.5-4%ไตรมำส2โตสงูรอบ4ปี 
          สศช.เผยจดีพีไีตรมาส 2 ปีนี้ ขยายตวั 3.7% สูงสุดรอบ 17 ไตรมาส ส่งออก-บรโิภค-ลงทุน
เอกชนหนุน ปรบัประมาณการ จดีพีทีัง้ปี 3.5-4% "สมคดิ" ชีโ้อกาสเร่งปฏริปูประเทศ ขณะธปท.ชีไ้ตร
มาส 2 โตเกนิเป้า เลง็ปรบัเพิม่คาดการณ์จดีพี ีปีน้ี  
 
คอนโดตลำดบน'ดีมำนด'์ยงัแรงต่ำงชำติซ้ือบ๊ิกลอ็ต 
          อสงัหาฯ ครึง่ปีหลงัฟ้ืนรายใหญ่แห่เปิดโครงการ เมเจอรฯ์ชีด้มีานดค์อนโดตลาดบนโต ก าลงั
ซือ้นักลงทุนต่างประเทศซื้อบิก๊ลอ็ต ด้านพลสัฯพบต่างชาตเิช่าคอนโด "พระโขนง-อ่อนนุช" ดนัครึง่ปี
แรกราคาขยบั 10% แซงหน้าทองหล่อ-เอกมยั 
 
          ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ทอท.หน้ำบำงหลงัเจอแฉ เลิกสญัญำเอกชนถ่ำยรปูวีซ่ำ 
          ทอท.เพิง่คดิได้ เตรยีมยกเลกิสญัญาเคาน์เตอรถ่์ายรปูวซี่า "ผอ.ดอนเมอืง" แจงแมม้อี านาจ
เซน็ แต่ต้องเสนอ เอ็มด ีทอท. และกรรมการรายได้อนุมตัก่ิอน เผยระหว่างน้ีต้องเฝ้าตดิตามบรกิาร
ใกลช้ดิ ไม่ใหเ้กดิปญัหาซ ้า วงในแฉงานน้ีน่าจะมไีอ้โม่งระดบับิก๊คุ้มครองมาเฟียกลุ่มน้ี จงึกลา้เขา้มา
หาประโยชน์ไดแ้บบไมเ่กรงกลวั จนท าลายชื่อเสยีงประเทศ 
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เปิดจองเหรียญท่ีระลึก พิธีถวำยพระเพลิงร.๙ 
          กรมธนารกัษ์เปิดรบัจองเหรยีญที่ระลกึพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพในหลวง ร.๙ 
เริม่วนันี้วนัแรกถึง 30 ก.ย.60 เผยจดัท า 4 ประเภท ทองค าเหรยีญละ 5 หมื่นบาท เงนิ 2,000 บาท 
ทองแดงรมด าพ่นทราย 3,000 บาท ควิโปรนิกเกลิ เหรยีญละ 100 บาท ดา้นภาพรวมการก่อสรา้งพระ
เมรมุาศ ล่าสุดคบืหน้าแลว้ 82% มัน่ใจเสรจ็สมบรูณ์ภายใน ก.ย.น้ี 
 
แอบซ้ือฮ.รสัเซีย "บ๊ิกตู่"เชก็เรตต้ิงนัง่นำยกฯต่อ 
          สื่อรสัเซยีปูดข่าวไทยซื้อเฮลคิอปเตอร ์Ka-32A11BC ซึ่งเป็นอากาศยานปีกหมุนยอดนิยมที่
รูจ้กักนัในนาม "ปกัเป้า" เผยเตรยีมส่งมอบให้ไทยกบัตุรกีที่ส ัง่ซื้อจ านวนรวม 8 ล า สอดคล้องกบัที ่
"บิก๊ป้อม" เคยใหส้มัภาษณ์เมื่อปีทีแ่ลว้ว่าไทยก าลงัมองหาอากาศยานจากรสัเซยีทีใ่ชใ้นภารกจิคน้หา
กู้ภยัและดบัเพลงิ ด้าน "บิก๊ตู่" มนึโพลตัง้ค าถามยงัไง โกงไดแ้ค่ขอใหแ้บ่งปนั เมนิคะแนนนิยมลดวูบ 
อา้งคนไทยเบื่องา่ย ยนัเลอืกตัง้มแีน่ แต่ยงัไมถ่งึเวลา พรอ้มขอบคุณคนโคราชหนุนเป็นนายกฯ แต่ยงั
ไม่รูว้่าจะมาเป็นได้อย่างไร ขึน้อยู่กบัชะตากรรม "ไก่อู" สวนผู้ว่าฯ สตง. ยนัไม่ได้ใช้งบจา้งสื่อพอีาร์
รฐัมนตรปีระชุม ครม.สญัจร 
 
จดัต ำรวจ4พนันำย คมุวนัพิพำกษำ"ป"ู อำรกัขำ9ตลุำกำร 
          บชน.ระดมก าลงัพล 4,000 นาย ใช้เฮลิคอปเตอร์สอดส่อง พร้อมติดกล้องวงจรปิด 40 ตัว 
รกัษาความปลอดภยัวนัอ่านค าพพิากษาคดโีครงการรบัจ าน าข้าว "ยิง่ลกัษณ์" วนัที่ 25 ส.ค.นี้ หลงั
ประเมินมีมวลชนคนเสื้อแดงมาให้ก าลังใจ 3,000 คน ผบ.ทบ.ก าชับให้ใช้กฎหมายปกติในการ
ควบคุมดแูล คสช.สัง่อารกัขา 9 ตุลาการในการท าหน้าที ่ดา้น "วชัระ"จี ้"บิก๊ตู่" ตามปืนพนักระบอกคนื 
หวัน่ถูกน ามาใชป้ว่นช่วงวนัตดัสนิ หลงั พท.-นปช. ระดมคนเสือ้แดงมาแน่ 
 
จบัตำคดีทวัรศ์นูยเ์หรียญตดัสิน25ส.ค. 
          จบัตาคด ี"ทวัร์ศูนย์เหรยีญ" นัดอ่านค าพิพากษา 25 ส.ค.นี้ รูผ้ลวนัเดียวกับการตัดสนิคดี
จ าน าขา้ว "ยิง่ลกัษณ์" เผยเป็นคดสี าคญั มมีูลค่าความเสยีหายหลกัหมื่นลา้น และเดมิต้องสบืพยาน
ปากสุดทา้ยจบ 30 ก.ย. แต่ระหว่างสอบพยาน ตดัทิง้ไปเป็นจ านวนมาก สอบเสรจ็ภายในไมก่ี่วนั 
 
ร.อ.เล่นเฟซฯสำวอบต. หลอกญำติยงัมีชีวิตอยู่ 
          ต ารวจพบหลกัฐานชดั "ร.อ.ศุภชยั ภาโส" ใชม้อืถอืเล่นเฟซบุ๊กของ ผอ.สาว อบต.ช า หลงัหาย
ตัวปรศินา ส่งข้อความถึงญาติให้เข้าใจผิดว่ายงัมชีีวติอยู่ จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม ส่วนกรณี "พลทหาร
นภดล" ถูกซอ้มเสยีชวีติ มทภ.4 ลัน่ฟนัไมเ่ลีย้ง หากพบใครเกี่ยวขอ้ง ดา้นแมผู่ต้ายหายสงสยัถูกซอ้ม
จนตาย หลงัดกูลอ้งวงจรปิด 
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หมำยจบั5โจรปล้นรถท ำคำรบ์อมบ ์
          "ศรวีราห์" ลงพืน้ที่สรุปส านวนขอออกหมายจบั 5 คนรา้ยปลน้รถท าคารบ์อมบ ์มพียานและดี
เอน็เอยนืยนัชดัเจน 
 
          โพสตท์เูดย ์
 
ปรบัเป้ำจีดีพีโต 4% กำรลงทุน-บริโภคภำคเอกชนฟ้ืน แบง็กช์ำติห่วงควำมไม่แน่นอนกำรค้ำ
โลก 
          จดีพีปีีนี้โต 3.5-4% ไตรมาส 2 ขยายตวั 3.7% รมว. คลงั ฟนัธง 2-3 ปี เศรษฐกจิไทยโต 5% 
          นายปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 
เปิดเผยว่า สศช.ปรบัประมาณการผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จดีพี)ี ปีนี้ขยายตวั 3.5-4% จากเดมิ 
3.3-3.8% สอดคลอ้งกบัทศิทางเศรษฐกจิโดยรวมในไตรมาส 2 ทีข่ยายตวั 3.7% สูงสุดในรอบ 17 ไตร
มาส ท าใหช้่วง 6 เดอืนแรกของปีนี้ จดีพีขียายตวั 3.5% 
 
บจ.ไตรมำส 2 พิษต้นทุนเพ่ิมฉุดผลก ำไรวบู 
          บรษิัทจดทะเบยีน 572 บรษิัท ก าไรไตรมาส 2 กว่า 2 แสนล้าน ลดลง 9.5% ขณะที่ บจ.ใน 
mai ก าไรลดลง 43% 
          นายสนัติ กีระนันทน์ รองผู้จดัการ หวัหน้าสายงานผู้ออกหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า บรษิทัจดทะเบยีน (บจ.) ใน SET 572 บรษิทั หรอื 94.55% จากทัง้หมด 605 
บรษิัท ส่งผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2560 มกี าไรสุทธ ิ225,668 ล้านบาท ลดลง 9.54% จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยมยีอดขาย 2,703,884 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.24% 
 
ยกระดบัเศรษฐกิจภำคอีสำน 
          สภาพฒัน์สรุปแผนพฒันาภาคอสีานเข้า ครม.วนันี้ เร่งเชื่อมการค้าชายแดน-จนี เพิม่มูลค่า
การคา้ 
          นายกอบศกัดิ ์ภูตระกูล ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า จะน าขอ้เสนอ
จากการประชุมร่วมกนัระหว่าง พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีกบัผูว้่าราชการจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บรหิารท้องถิ่น เมื่อวนัที่ 21 ส.ค. โดย
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) จะสรุปเนื้อหาเพื่อเสนอเป็น
แผนการพฒันาภาคอสีานในภาพรวมใหท้ีป่ระชุม ครม.สญัจรเหน็ชอบในวนัที ่22 ส.ค. 
 
สลำกรฐับำลป๊ิงรวมเลขชุดเองแก้ขำยเกินรำคำ 
          ส านักงานสลากฯ จอ้งท าสลากชุดขายสู้พ่อค้าที่ขายเกนิราคา ปดัยงัไม่มแีนวคดิเพิม่จ านวน
สลากและท าลอ็ตโต้ 
          พล.ต.ฉลองรฐั นาคอาทติย ์ผูอ้ านวยการส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล เปิดเผยว่า ส านกังาน
สลากฯ ศึกษาเรื่องการจ าหน่ายสลากชุด เนื่องจากพบว่าประชาชนสนใจซื้อสลากชุดละ 5 ใบ หาก
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สามารถจ าหน่ายสลากชุดไดโ้ดยตรงจะช่วยแก้เรื่องสลากเกนิราคาได ้ซึง่จะเรง่ด าเนินใหเ้รว็ที่สุด ทัง้นี้
ปจัจบุนัสลากพมิพม์างวดละ 71 ลา้นฉบบั และยงัไมม่แีผนจะพมิพส์ลากเพิม่ถงึ 100 ลา้นฉบบั 
 
ก ำลงัซ้ือช่วงปลำยปีน่ำห่วง โลตสัลุยจดัอีเวนต์ใหญ่ทุกเดือนหวงักระตุ้น ช้ีพ.ย.โหมเอ็กซ์โป
หวงัปีน้ีโต 3%  
          โลตสั ลุ้นก าลงัซื้อครึง่ปีหลงัฟ้ืน เดนิหน้าจดับิก๊อเีวนต์ทุกเดอืน ระบุเดอืน พ.ย.ลุยงานใหญ่
เอก็ซโ์ปน าสนิคา้ขายนอกหา้งครัง้แรก 
          นายสมพงษ์ รุ่งนิรตัศิยั ประธานกรรมการ ฝ่ายการพาณิชย ์บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิ
เทม ผู้บรหิารห้างเทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า ภาพรวมก าลงัซื้อของผู้บรโิภคยงัอยู่ในภาวะชะลอตัว 
เนื่องจากผูบ้รโิภคยงัคงระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อย เหน็ไดจ้ากความถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารภายใน
ห้างเทสโก้ โลตสั ที่ปรบัตวัลดลง เช่นเดมิอาจเคยเขา้มาใช้บรกิารเฉลี่ยเดอืนละ 2 ครัง้ ก็ปรบัลดลง
เหลอืเดอืนละ 1 ครัง้ 
 
ต่ำงชำติยงัแห่ลงทุน คอนโดพรีเมียมไทย  
          เมเจอรฯ์ ชี้ ช่วง 2 ปีต่างชาตยิงัลงทุนอสงัหาฯ ไทย ระบุอารยี ์พหลโยธนิ ลาดพรา้ว ท าเล
ฮอตใหม ่
          นายสุรยิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท์ เปิดเผยว่า 2 ปีที่
ผ่านมาดมีานด์และก าลงัซื้อของนักทุนต่างชาตเิริม่กลบัมา เนื่องจากมัน่ใจในศกัยภาพของไทย โดย
คอนโดมเินียมที่ไดร้บัความนิยมราคาจะอยู่ที่ตารางเมตรละ 1.5 แสนบาท หรอืยูนิตละไม่เกนิ 5 ลา้น
บาท ซึ่งท าเลสุขุมวทิตัง้แต่นานาถึงเอกมยัมคีวามต้องการมาก ขณะที่ท าเล เช่น อารยี์ พหลโยธนิ 
ลาดพรา้ว เริม่เป็นทีส่นใจของชาวต่างชาต ิ
 
          มตชิน 
 
เหรียญร.9-พิธีถวำยพระเพลิงท่ีระลึก4แบบ ทอง-เงิน-ทองแดง-นิกเกิล เปิดให้จอง22ส.ค.-30
ก.ย.พระเทพฯเสดจ็พระเมรฯุพอพระทยัแบบพระโกศ 
          สมเด็จพระเทพฯทรงติดตามการจดัสร้างพระเมรุมาศ ทอดพระเนตรงานจติรกรรมฉากบงั
เพลงิอยา่งสนพระทยั ทรงซกัถามรายละเอียด ทรงพอพระทยัแบบพระโกศจนัทน์และฐานรองพระโกศ 
ปิดทองลงตวั 
 
'บ๊ิกตู่'อีกสมยั'โครำช'เชียร ์เลือกให้เป็นนำยกรอบ2 ติวเข้มผู้ว่ำ20จว.อีสำน4พนันำยตรึงก ำลงั
25สค.ฮ.บินส่อง-กล้องจบัป่วนศำลช้ี'วฒันำ'เฟซละเมิด 
          คสช.ประเมนิกองเชียร์ 'ปู' วนัชี้ชะตาคดีจ าน าข้าว 25 ส.ค.คาดมาแน่ 3.5 พนัคน ตร.ตรงึ
ก าลงัแน่น 4 พนันาย ตัง้กล้องวงจรปิดจบัพวกฝ่าฝืน พร้อมเฮลคิอปเตอร์บินส่องจากฟ้าอีก 3 ล า 
จบัผดิรถตูข้นคนวิง่นอกเสน้ทาง 
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สศช.ปล้ืม-ปรบัจีดีพี3.7%'อตุตม'บูมศก.3จว.อีสำน 
          สศช.ปรบัเพิม่เป้าจดีพีปีีน้ีโต 3.7% ปลื้มตวัเลขไตรมาส 2 ขยายตวัสดใสสูงสุดรอบ 17 ไตร
มาส ลงทุนภาคเอกชนเริม่เป็นบวก ขณะที่ภาครฐัหวนติดลบ เหตุเบิกจ่ายงบพลาดเป้า ส านักงาน
สลากฯเปิดรบัฟงัความเหน็รา่ง พ.ร.บ.ฉบบัใหม ่
 
อทุยำนฯแจงจดัสรรสิทธิท ำกินป่ำอนุรกัษ์'ทบัลำน'เข้มนอมินี-นำยทุนแฝง 
          อธิบดีกรมอุทยานฯมัน่ใจจดัสรร 'ป่าทบัลาน' สิทธิท ากินชาวบ้านไร้นายทุนท าเนียน-เผย 
จนท.ตรวจเขม้ 'ด ารงค'์ ชีห้ากเขา้เกณฑอ์ยูไ่ด ้
 
เตือนผิดวินัยร้ำยแรงกฎเหล็ก5ข้อห้ำมห่ืน สธ.ร่อนหนังสือเวียนปลดัสัง่หำคนล็อบบี้ถอน
ลวนลำมลกูจ้ำง 
          เลื่อนสรุปคดบีิก๊ สธ.หื่น ปลดัสัง่ กก.สอบเพิ่ม หาคนลอ็บบี้ถอนฟ้อง เลง็ท าหนังสอืเวยีนถึง 
ขรก.และบุคลากร ก าชบัพฤตกิรรมลวนลาม ทัง้วาจา สายตา และขอ้ความ ผ่านไลน์ 
 
ฝนหนักโคลนถล่มทองผำภมิู คปภ.จ่ำยสินไหมท่วมนำข้ำว 
          เขือ่นเจา้พระยาเรง่ระบาย รบัมวลน ้าเหนือ อุทยัฯสัง่เฝ้าระวงั 24 ชม. 
 
          ไทยรฐั 
 
เปิดให้จองเหรียญระลึกร.9 
          วนัน้ีถงึ30ก.ย.-ม4ีแบบ พระเทพฯทอดพระเนตรก่อสรา้ง'พระเมรมุาศ'คบื 
          สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯส่วนพระองคไ์ปทอดพระเนตรความ
คบืหน้าการด าเนินการก่อสรา้งพระเมรมุาศงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธนะศักดิ"์ มัน่ใจเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดือน ก.ย. โรงงานโอ่ง 
"เถ้ าฮงไถ่ " จัดกระถางเซรามิก  8 แบบ  ร่วมประดับตกแต่ งบริเวณ โดยรอบมณฑลพิธ ี
กระทรวงการคลงัโดยกรมธนารกัษ์จดัท าเหรยีญที่ระลกึในโอกาสการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระ
บรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 4 แบบ เปิดรบัจองตัง้แต่ 22 ส.ค.-30 ก.ย. 
 
ตร.อำสำจบัลกูรีด5.5แสน พ่อร้องยธ.ช่วย 
          จา่ยใหแ้ลว้กลบัโดนเบีย้ว ส่งกกัสตม.-ไถอกี1.5แสน เป็นครอบครวัซเีรยี'ลีภ้ยั' 
          หนุ่มซีเรยีหอบหลักฐานหนังสือผู้ลี้ภัยจาก UNHCR เข้าร้องทุกข์ "ดุษฎี อารยวุฒิ" รอง
ปลดักระทรวงยุตธิรรม ต ารวจจบัลูกชายในซอยนานาขอ้หาอยู่ในไทยเกนิก าหนดทัง้ที่ถอืหนังสอืผู้ลี้
ภยั ถูกเรยีกเงนิ 5.5 แสนบาท แลกกับการปล่อยตัว สุดท้ายเหลวสูญเงนิ พอเจ้าตัวไปทวงที่ สน.
ลุมพนิี กลบัโดนจบัต้องจ่ายใต้โต๊ะอกี 1.5 แสนบาท แลกกบัการปล่อยตวั แฉหลงัจบักุมต ารวจส่งลูก
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ชายไปกกัทีส่ถานกกัตวัคนต่างดา้วถูกท ารา้ยเลอืดทะลกัปาก-จมกู วอนหน่วยงานเกี่ยวขอ้งช่วยเหลอื
ด่วน 
 
คมุมอ็บเชียรป์ ูจดัตร.4พนั-ฮ.3ล ำ 
          ใชว้งจรปิดเชก็บลิ วฒันาไลฟ์ในศาลโชคดแีค่รออาญา 
          คสช.เตรยีมพร้อมเต็มพิกัดรบัมวลชนคาด 3.5 พนัคน แห่ฟงัค าพิพากษาคดีจ าน าข้าว "บิ๊
กเจีย๊บ" สัง่เชก็กลอ้งวงจรปิดหน้าศาลเกบ็หลกัฐานฟนัคนท าผดิกฎหมาย ยนัขา่วทหารบบีเซน็สญัญา
บลอ็กมอ็บข่าวโคมลอย เรยีกคน สตช.จดัหนักระดม ตร.4 พนันาย-ฮ.3 ล า-กลอ้งซซีทีวี ี40 ตวั รบัมอื 
ปดัวทิยุต ารวจสัง่การสกดักองเชยีร ์"ป"ู ดา้น "บิก๊ตู่" ยก ครม.สญัจรกราบย่าโมออ้นทหารไม่โกหกแต่
อย่าไล่จะยิง่ไม่ไป ก่อนตายอยากให้โคราชบ้านเกดิและภาคอสีานเจรญิ ปลืม้ชาวบา้นส่งเสยีงเชยีรจ์ะ
เลือก "ประยุทธ์" ขู่เช็กบลิไล่สอบโรงสรีฐับาลในอดีต เมนิผลโพล 3 ปี คะแนนนิยมตก เด็ก ปชป.
เหน็บให้ยอมรบัความจรงิ จีโ้ละทิ้งทมีเศรษฐกิจ พงส.บก.ปอท.ขอศาลฝากขงั "วฒันา" ผดิ พ.ร.บ.
คอมพวิเตอรฯ์ ห้าวไลฟ์สดคาห้องรบัฟ้อง ฝากขงัละเมดิอ านาจศาลเจอคุก 1 เดอืน ปรบั 500 รอลง
อาญา 
 
รองเท้ำเก่ำท ำพิษ พระพยอมล่ืนล้มหวัฟำดเยบ็11เขม็ 
          พระพยอม เจ้าอาวาสวดัสวนแก้ว จ.นนทบุร ีลื่นล้มหวัฟาดพื้น แพทย์เย็บ 11 เข็ม ขณะ
ออกไปท าวตัรเช้าเหล่าลูกศษิยแ์ห่เยีย่ม เผยอาการปลอดภยัแล้วแต่ต้องไปตรวจตามที่หมอนัด ช่วง
เกดิเหตุมฝีนตกหนักสวมรองเทา้เก่าทีไ่ม่มดีอกยางแต่เกดิลื่นลม้หวัฟาดนึกว่าจะไม่รอดโชคดลีูกศษิย์
มาพบช่วยน าส่งโรงพยาบาล เตอืนญาตโิยมอยา่เสยีดายรองเทา้เก่าแนะควรเทพืน้ใหห้ยาบจะไดไ้มล่ื่น 
 
แม่พลทหำรตำยพบ'ผบ.มทบ.45'ดวูงจรปิดพิสจูน์ 
          แม่พลทหารเขา้พบ ผบ.มทบ.45 รอ้งขอความเป็นธรรมลูกชายตาย หลงัดูกล้องวงจรปิดใน
ค่ายทหารยงัคาใจช่วงเวลาหลงัฝึก ส่วน ผบ.มทบ.45 ยนัซ่อมทหารเกณฑเ์ป็นบทลงโทษตามวนิัยไม่มี
เหตุรุนแรง พรอ้มสอบพลทหารในกองรอ้ย 60 นายเพื่อไขข้อขอ้งใจ ขณะที่นิติเวชฯระบุสาเหตุการ
ตายเกิดจากระบบเลอืดและหวัใจล้มเหลวต้องรอผลตรวจชิ้นเนื้อและอวยัวะภายในห้องแล็บอีก 2 
สปัดาห ์
 
มือเบสบอลมอบตวัรมุตีเหย่ือปำงตำย 
          แกแ้คน้'กก.หมูบ่า้น'แทนลกูพี ่
          ตะครุบตวัไดแ้ลว้ 1 ในแก๊งทมฬิทีใ่ชไ้มเ้บสบอล เก้าอี้ และหมวกกนัน็อก รมุสกรมัหนุ่มใหญ่ -
อดตีกรรมการหมู่บา้นเอื้ออาทรย่านตวิานนท์ ได้รบับาดเจบ็ปางตาย ไอ้โหดยอมรบัเป็นคนใช้ไมเ้บส
บอลโลหะกระหน ่ าฟาดหวัเหยื่อไม่ยัง้จนสลบเหมอืด อ้างท าไปเพราะต้องการแก้แคน้แทนลูกพี่หลงัมี
เรือ่งบาดหมางกบัเหยือ่ถงึขัน้ชกต่อยกนั ต ารวจเรง่ล่าตวักลุ่มคนรา้ยทีเ่หลอือกี 3 คน มาชดใชก้รรม 
 
 



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1  

ประจ าวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
 

 

โยก'ชำญเทพ'น.1 คล่ืนใต้น ้ำป่วนหวงัเล่ือนก.ตร. 
          โผนายพลต ารวจปี 60 ใกลค้ลอด ยนืยนัประชุม ก.ตร. 24 ส.ค. ท่ามกลางกระแสขา่วการลอ็บ
บี้ให้เลื่อนการประชุมโผนายพลต ารวจออกไปไม่มีก าหนดทัง้ที่นโยบายนายกรฐัมนตรแีละรอง
นายกรฐัมนตรปีระกาศเร่งท าบญัชใีหจ้บ พรอ้มโผทหารแพลม "บิก๊หยม-ชาญเทพ" ผบช.ภ.1 โยกคุม
เมอืงหลวงเบยีด "เดอะป ัด๊-สุวฒัน์" ผบช.ส.ส่วน ผบช.ตวัเลขส่วนใหญ่อยูท่ี่เดมิ 
 

…………………………………………….. 
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     ก่ อนการประชุมคณะร ัฐมนตรี  ( ค รม . ) ส ัญจ ร  

ที่  จ . น ค ร ร า ช สี ม า จ ะ เ ริ่ ม ขึ้ น ใ น ว ัน น้ี  ( 22 ส . ค . )  

พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดห้ารอื ร่วมกนั

ผูว้่าราชการจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั 

ผูแ้ทนภาคเอกชน และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น วานน้ี (21 ส.ค.) 

เพือ่ใหน้ าเสนอปญัหา และขอ้เสนอ ในการพฒันาพื้นที่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เขา้สู่ การพจิารณาของครม.สญัจร 

     โดยนายชชัวาล วงศ์จร ประธานหอการคา้จงัหวดั

นครราชสีม า  กล่ าวว่ า  หอการค ้ากลุ่ มจ ังหว ัดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 (นครราชสีมา ชยัภูมิ 

บุรีรมัย ์สุรินทร)์ ไดเ้สนอนายกรฐัมนตรีใหเ้ร่งหาทางท า

แผนบรหิารจดัการน า้ในภาคอสีานโดยด่วน เพือ่แกไ้ขปญัหา

ภยัแลง้ซ  า้ซากใหก้บัเกษตรกรในพื้นที่ เน่ืองจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของอีสาน เนน้การท าเกษตรเป็น

หลกั จึงอยากใหม้าช่วยเหลอืเรื่องน้ีเป็นล  าดบัแรกโดยทาง

กลุม่ฯ ไดข้อใหพ้จิารณาแผนการผนัน า้จากเขือ่นป่าสกัมาลง

ที่ เขื่อนล  าตะคอง เพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรไดท้ าการ

เพาะปลูก โดยนายกรฐัมนตรีรบัทราบและมอบหมายให ้

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไปดูแผนงานว่าจะด าเนินการไดห้รอืไม่ 

 

     ธนินท ์เจียรวนนท ์ประธานอาวุโส เครือเจริญโภค

ภ ัณฑ์, ศุภช ัย เจียรวนนท์ ประธานคณะ ผูบ้ริหาร  

เครือเจริญโภคภณัฑ ์และประธานคณะกก.บห.บมจ.ทรู 

คอร์ปอเรช ัน่ และ ดร.อาชว ์เตาลานนท์ รองประธาน

อาวุโสฯ ตอ้นรบั กลินท ์สารสิน ปธ.กก.หอการคา้ไทย 

และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย พรอ้มคณะ ที่เขา้

เยีย่มชมและดูงานสถาบนัพฒันาผูน้ าเครอืเจริญโภคภณัฑ ์

ศูนยก์ลางการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการเป็นผูน้ า 

 

           

ที่มา : แนวหนา้ 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ 

มาตราฐานระดบัโลก 

     นายกฯถก ผู ้ว่ า อีส าน  20 จ ัง ห ว ัด  และ เ อกชน  

ชงแผนพฒันาอีสานเขา้ ครม. วนัน้ี เนน้จดัการลุ่มน า้ -

โครงการคมนาคม ส ัง่ท า ทางยกระดบัรถไฟทางคู่ผ่านตวั

จงัหวดัโคราช เพิ่มงบกว่า 2 พนัลา้น ขยายเวลาก่อสรา้ง  

1 ปี เสนองบซ่อมถนนจากน า้ท่วม 3.5 พนัลา้น หอการคา้

แนะพฒันาคา้ชายแดนเชื่อมเพือ่นบา้น 
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'ผูว่้าฯ-เอกชน'ชงแผนพฒันาอีสานครม.สญัจรวนัน้ี 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          กรุงเทพธุรกิจ นายกฯถกผู้ว่าอีสาน 20 จังหวัด และเอกชน ชงแผนพัฒนาอีสานเข้า ครม.  
วนันี้ เน้นจดัการลุ่มน ้า-โครงการคมนาคม สัง่ท า ทางยกระดบัรถไฟทางคู่ผ่านตวัจงัหวดัโคราช เพิม่งบกว่า 
2 พนัล้าน ขยายเวลาก่อสรา้ง 1 ปี เสนองบซ่อมถนนจากน ้าท่วม 3.5 พนัล้าน หอการค้าแนะพฒันาค้า
ชายแดนเชื่อมเพื่อนบา้น 
          ก่อนการประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.)สญัจร ที่ จ.นครราชสมีาจะเริม่ขึ้นในวนันี้ (22 ส.ค.) พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีได้หารอื ร่วมกนัผู้ว่าราชการจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 
จงัหวดั ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บรหิารท้องถิน่ วานนี้ (21 ส.ค.) เพื่อให้น าเสนอปญัหา และขอ้เสนอ ใน
การพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขา้สู่ การพจิารณาของครม.สญัจร 
          นายกอบศกัดิ ์ภูตระกูล ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า  นายกรฐัมนตรไีด้
รบัทราบขอ้เสนอของจงัหวดั และภาคเอกชนเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาพืน้ทีภ่าคอสีานหลายโครงการ ทัง้
การบรหิารจดัแหล่งน ้าครอบคลุม ทุกลุ่มน ้า ทัง้แม่น ้าโขง ช ีมลู เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ทางด้านการเกษตร 
และการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคม โดยนายกฯ ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ(สศช.) ไปสรุปข้อเสนอต่างๆมาให้ชดัเจนจากนัน้จะเสนอเป็น
แผนพฒันาภาคอสีานในภาพรวมใหท้ีป่ระชุม ครม.สญัจร วนัน้ี (22 ส.ค.) เหน็ชอบต่อไป 
          นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่พบปะ
ประชาชนในพื้นที่ใน จ.นครราชสีมา นายกรฐัมนตร ีได้มขี้อสัง่การเกี่ยวกับกรณีโครงการรถไฟทางคู่
เส้นทางจิระ-ขอนแก่น ที่ตามรูปแบบเดิมระหว่างสถานีนครราชสีมา -สีคิ้ว จะต้องวิ่งผ่าน ตัวเมือง
นครราชสมีามกีารก่อสรา้งก าแพงกัน้ ตลอดแนวโดยไมม่จีดุตดัท าใหแ้ยกตวัเมอืงออกเป็น2 ส่วน 
          นายกรฐัมนตร ีสัง่การให้สร้างเป็นทางยกระดับในส่วนที่ผ่านเมืองระยะทาง 4 กิโลเมตร จาก
ทัง้หมดทีต่้องผ่านเมอืง12 กโิลเมตร โดยยกระดบัตัง้แต่ทางเลีย่งเมอืงลงไปทีส่ถานีจริะ โดยจุดทีเ่ป็นจดุตดั
กบัถนนตรงทางลงจากยกระดบัจะท าเป็นอุโมงคล์อดใต้ถนนลงไป ซึง่การปรบัแบบใหม่นี้จะท าใหต้อ้งมกีาร
ทุบสะพาน 1 แห่ง จดุหน้าโรงแรมสมีาธานี ซึง่ขอ้สรุปถอืนี้ถอืว่าทัง้เอกชน จงัหวดัและภาคประชาชนพอใจ 
"ต้องปรบัแบบและเปิดประกวดราคาใหม่ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพิม่ขึน้ 2,200-2,600 ลา้น ซึ่งจะน าเขา้ที่
ประชุม ครม.ในวนัที่22ส.ค.นี้ ซึง่จะท าให้การด าเนินการล่าช้าออกไปประมาณ 12 เดอืน แต่ก็จะพยายาม
เรง่รดัใหเ้กดิความล่าชา้น้อยกว่านัน้" นายอาคม กล่าว 
          คมนาคมชง4เรือ่งครม.สญัจร 
          นอกจากนี้  กระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุม ครม.สญัจร ที่จะจดัขึ้นที่มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสีุรนารใีนวนันี้ (22ส.ค.) เห็นชอบ 4 เรื่อง 1.เรื่องการปรบัแผนก่อสรา้งยกระดบัเส้นทางรถไฟ
ทางคู่จุดผ่านตวัเมอืงนครราชสมีารวม 4 ก.ม. 2.โครงการความร่วมมอืด้านการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ทางรถไฟความเรว็สูง กทม.หนองคายระยะที่ 1 ช่วง กทม.- นครราชสมีา ในส่วนของสญัญาควบคุมงาน 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 22 สิงหำคม 2560 

  

และสญัญาการออกแบบ ที่เมื่อผ่านการอนุมตัจิาก ครม. แล้วจะเป็นเอกสารที่นายกรฐัมนตรนี าไปลงนาม
กบัทางการจนีในการประชุมกลุ่มเศรษฐกจิบรคิส(์BRICS)ทีจ่ะมขีึน้ระหว่างวนัที ่4-5 ก.ย. นี้ 3.เสนอใหค้รม.
อนุมตัเิปิดใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทุน(พพีพี)ี ในโครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง(มอเตอร์เวย)์ 2 เสน้ทาง 
ไดแ้ก่ เสน้ทางบางปะอนิ-นครราชสมีาและสายบางใหญ่-กาญจนบุร ีในส่วนของการบรหิารแนวเสน้ทางและ
บ ารงุรกัษา (O&M) 
          และ 4.การเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูถนนและโครงสรา้งพื้นฐานที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภยัใน
ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนืองบประมาณรวม 3,500 ล้านบาท โดยจะของบกลางปี 2560 จ านวน 
2,100 ล้านบาท และขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณของกระทรวงคมนาคมจากส่วนอื่นมาใช้เพื่อการ
ฟ้ืนฟูอกี 1,400 ลา้นบาท 
          หอคา้จีร้ฐัเรง่แกป้ญัหาน ้า 
          นายชชัวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจงัหวดันครราชสมีา กล่าวว่า หอการค้ากลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 (นครราชสมีา ชยัภูม ิบุรรีมัย ์สุรนิทร)์ ไดเ้สนอนายกรฐัมนตรใีหเ้รง่หาทาง
ท าแผนบรหิารจดัการน ้าในภาคอีสานโดยด่วน เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้งซ ้าซากให้กบัเกษตรกรในพื้นที ่
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของอสีาน เน้นการท าเกษตรเป็นหลกั จงึอยากให้มาช่วยเหลอื
เรื่องน้ีเป็นล าดบัแรกโดยทางกลุ่มฯ ไดข้อใหพ้จิารณาแผนการผนัน ้าจากเขื่อนป่าสกัมาลงทีเ่ขื่อนล าตะคอง 
เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรได้ท าการเพาะปลูก โดยนายกรฐัมนตรรีบัทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งไปดแูผนงานว่าจะด าเนินการไดห้รอืไม ่
          ขณะเดียวกัน ยงัเสนอให้รฐับาล มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการบรหิารจดัการการค้า
ชายแดนอย่างเป็นระบบ เพราะปจัจบุนัการคา้ชายแดนในภาคอสีานผ่านด่านชายแดนต่างๆ มคีวามคกึคกั 
และมมีูลค่าการคา้ในพื้นทีจ่ านวนมาก จงึต้องการใหร้ฐัเขา้มาช่วยส่งเสรมิขัน้ตอนการอ านวยความสะดวก 
รวมไปถงึการพจิารณาเปิดจุดผ่านแดนบรเิวณอื่นๆ เพิม่มากขึน้ เพื่อช่วยเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยกบั
ประเทศเพื่อนบา้น ท าใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัเพิม่มากขึน้ 
 
 
ปลดัวธ.เร่งรดัวธจ.ชายแดนใต้จดัท าแผนปฏิบติัปี61 
Source - พมิพไ์ทย (Th) 
 
          เมื่อวนัที่ 19 ส.ค. ที่โรงแรม ซี.เอส. ปตัตานี นายกฤษศญพงษ์  ศิรปิลัดกระทรวงวฒันธรรม 
(ปลดั วธ.) เป็นประธานการประชุมตดิตามผลการด าเนินงานวฒันธรรมจงัหวัดชายแดนใต้ ประจ าปี 2560 
และการจดัท าแผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยมวีฒันธรรมจงัหวดั ผู้แทนศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้แทน
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชุม 
          ภายหลังการประชุม นายกฤษศญพงษ์  เปิดเผยว่า จากการประเมินผลงานการปฏิบัติของ
วฒันธรรมจงัหวดัในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปี 2560 บรรลุผลตามเป้าหมายเป็นอย่างด ีการประชุมในวนัน้ี



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 22 สิงหำคม 2560 

  

เพื่อต้องการทีจ่ะวางกรอบการท างานในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในอกี 1 เดอืนต่อไปก็จะเริม่ปีงบประมาณ
ใหม่แล้ว ดงันัน้แผนปฏบิตัดิ้านใดที่บรรลุผลก็ขอใหต่้อยอดขยายผล ส่วนสิง่ใดที่ยงัไม่ได้ด าเนินการกต็้อง
จดัท าแผนด าเนินงานใหช้ดัเจนจากการไดร้บัฟงัวฒันธรรมจงัหวดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบักรมทุก
อย่างพรอ้มทีจ่ะด าเนินการตามแผน คอืเป็นแผนแบบบูรณาการ โดยกรมจะตอ้งแจง้หน่วยงานเป้าหมายใน
ระดบัจงัหวดัเพื่อพจิารณาเห็นชอบในระดบัพื้นที่เพื่อก าหนดแผนปฏบิตัิการและปฏทินิการท างาน ทัง้นี้
ต้องการมุ่งเน้นการบูรณาการในส่วนของเนื้องานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลเพื่อใหง้านบรรลุผลใน
หลายมติ ิเช่น งานของวฒันธรรมควรจะต้องเน้นด้านเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พื่อให้เกดิรายได้ในระดบัชุมชน
ซึง่จะต้องบูรณาการกบัส่วนราชการและภาคประชาชน เช่น สภาวฒันธรรมจงัหวดั หอการคา้จงัหวดั เป็น
ตน้ 
          ปลดัวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การจดัแผนปฏบิตังิานจะต้องจดัท าแผนล่วงหน้าแบบบูรณาการ
ขา้มจงัหวดัดว้ย เช่น จงัหวดัยะลาอาจจะมงีานรว่มกบัจงัหวดันราธวิาสซึง่จะตอ้งจบัมอืกนัท างานใหย้ิง่ใหญ่
มากยิง่ขึน้เพื่อจะไดเ้หน็ภาพของการท างานตามนโยบายของรฐับาลทีต่้องการใหท้ างานเป็นภาค ดงัทีก่าร
ประชุมในวนัน้ีทีไ่ดเ้ชญิหน่วยงานในระดบัภาคเขา้มาหารอืกนั เพื่อการบรรลุเป้าหมายทีช่ดัเจนรว่มกนั 
          "จากการประเมินผลในที่ประชุมครัง้นี้ จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดบัผู้ปฏิบัติกับ
วฒันธรรมจงัหวดัซึ่งเป็นหวัหน้าคณะ และกรมที่เป็นหน่วยสนับสนุนจากส่วนกลาง รวมทัง้หน่วยงานใน
พืน้ทีเ่ช่นศอ.บต. ทุกท่านต่างเขา้ใจในยทุธศาสตรข์องกระทรวงซึง่จะท าใหยุ้ทธศาสตรข์องกระทรวงนี้บรรลุ
ตามทีท่่านรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรมไดก้ าหนดเป้าหมายไว"้ ปลดัวธ. กล่าว 
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