สรุปข่ าวเศรษฐกิจ

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ธปทร่ อนหนังสือสัง่ แบงก์รายงานธุ รกรรมบัญชีเงินบาทของ.
ต่างชาติทผ่ี ดิ ปกติ เล็งออกมาตรการป้ องกันเก็งกาไรค่าเงินบาทเพิม่ เติม
นวชิรา อารมย์ดี ผูช้ ่วยผูว้ ่าการ สายตลาดการเ .ส.งิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือถึงธนาคารพาณิชย์และธนาคาร ).ธปท(
รัฐทุกแห่ง ขอให้ติดตามการทาธุ รกรรมเงินบาทของผู ม้ ีถ่นิ ที่อ ยู่ น อก
พบว่า ยอดคงค้างบัญชีเงินบาทของเอ็น.หลัง ธปท )เอ็นอาร์( ประเทศ
และการโอนเงินบาทระหว่างบัญชีเอ็นอาร์บีเอปรั )เอ็นอาร์บีเอ( อาร์บ
สูงขึ้นมากกว่าปกติ
ที่มา : โพสต์ทูเดย์

นายปรเมธี วิ ม ลศิ ริ เลขาธิ ก ารส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิ ดเผยว่า เศรษฐกิจ ).สศช(ไทย
ในไตรมาส 2 ปี 60 ขยายตัวสู งเกินคาดถึง 3.7% ซึ่งขยายตัวสู งที่สุดใน
รอบ 17 ไตรมาส นับตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 56 ทาให้เศรษฐกิจในครึ่งปี
แรกขยายตัวได้ 3.5% แนวโน้มเศรษฐกิจการค้าโลก และเศรษฐกิจใน
ประเทศในครึ่ ง ปี หลัง มี ทิ ศ ทางที่ ดี ข้ ึ น ท าให้ส ศช ปรับ คาดการณ์.
เศรษฐกิิ จทัง้ ปี 60 ใหม่เป็ น 3.5-4% มีค่ากลางที่ 3.7% จากเดิม 3.33.8% ค่ากลางเฉลีย่ 3.5%
ที่มา : เดลินิวส์

ยันภาพรวมบริษทั ในตลาดหุน้ แกร่ง 78% ยังมีกาไร
ตลาดหลักทรัพย์เตรียมออกมาตรการแจ้งเตือนบริษทั มีส่วนผูถ้ อื
หุน้ ลดลงต่อเนื่อง หวังเพิม่ เครื่องมือให้ผูล้ งทุน จับสัญญาณคุณภาพบริษทั
คาดได้ขอ้ สรุปภายในสิ้นปี น้ ี แจงเหตุปลด SP เพซ ตามหลักเกณฑ์ให้ผู ้
ลงทุนตระหนักถึงปัญหาบริษทั คงเครื่องหมาย NP จนกว่ากจะหมด.ต.ล.
ข้อ สงสัย ยัน บริษ ทั จดทะเบีย นไทยยัง มีศ ัก ยภาพ 78% ยัง รัก ษาก าไร
ก าหนดเงื่อ นไขบริษ ทั ที่จะต้อ งเข้า สู่ ม าตรการดัง กล่า วว่ า ต้อ งมีผลการ
ดาเนินงานอย่างไร หรือมีส่วนทุนลดลงถึงขัน้ ไหนจะเข้าสู่มาตรการ
ที่มา : กรุ งเทพธุ รกิจ

ไทยพาณิ ช ย์ข ยับ จีดีพีปี น้ ี เ ป็ น 3.6% ตามส่ ง ออกขยายตัว ดี
แต่ ห่ ว งเงิน บาทแข็ง กระทบความสามารถการแข่ ง ขัน และก าลัง ซื้อ ใน
ประเทศ
ศู นย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ )อีไอซี(
ปี )จีดพี (ี ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย2560 เพิม่ เป็ น 3.6%
จากเดิม 3.4% ตามมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกทีด่ ขี ้นึ ช่วยหนุ นการส่งออก
สินค้าให้ฟ้ ื นตัวได้ต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจคู่คา้ หลักทัง้ สหรัฐ ยูโรโซน ญีป่ ่ นุ
และจีน มีแนวโน้มเติบโตดี บวกความกังวลทางการเมืองในยุโรปทีล่ ดลง
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั การค้าและการลงทุน ส่งผลต่ อเนื่อ งถึง ความ
ต้องการสินค้าอุตสาหกรรมหลักจากไทยให้ ฟื้ นตัวได้ต่อในช่ วงที่เหลือ
ของปี
ที่มา : โพสต์ทูเดย์
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กรุงเทพธุรกิจ
จี้แบงก์'ส่งข้อมูล'โยงเก็งกำไรบำท ธปท.หวังเก็บสถิ ติ ใช้ออกมำตรกำรเพิ่ ม
พบธุรกรรมโอนเงินบางช่วงหนาแน่ นผิดปกติ นายแบงก์เชื่อแค่ป้องบาทแข็ง
"แบงก์ชาติ" จีส้ ถาบันการเงินส่งข้อมูลโอนเงินระหว่างบัญชีของ "เอ็นอาร์" ทีอ่ าจเชื่อมโยงเก็ง
กาไรเข้ามา หลังพบธุรกรรมบางช่วงหนาแน่ นผิดปกติ หวังเก็บข้อมูลเพื่อใช้ออกมาตรการป้องปราม
เพิม่ เติม ด้าน นายแบงก์ ชี้รายงานข้อมูลเป็ นปกติอยู่แล้ว ยอมรับระยะหลังพบบัญชีต่างชาติยอดคง
ค้างเกิน 300 ล้านบาท แต่เชื่อไม่ได้หวังเก็งกาไรทัง้ หมด มอง ธปท. ส่งสัญญาณเพื่อป้องปรามบาท
แข็ง
'ผูว้ ่ำฯ-เอกชน' ชงแผนพัฒนำอีสำนครม.สัญจรวันนี้
นายกฯถกผูว้ ่าอีสาน 20 จังหวัด และเอกชน ชงแผนพัฒนาอีสานเข้า ครม. วันนี้ เน้นจัดการ
ลุ่มน้ า-โครงการคมนาคม สังท
่ าทางยกระดับรถไฟทางคู่ผ่านตัวจังหวัดโคราช เพิม่ งบกว่า 2 พันล้าน
ขยายเวลาก่อสร้าง 1 ปี เสนองบซ่อมถนนจากน้ าท่วม 3.5 พันล้าน หอการค้าแนะพัฒนาค้าชายแดน
เชื่อมเพื่อนบ้าน
สศช.ปรับจีดีพี3.5-4%ไตรมำส2โตสูงรอบ4ปี
สศช.เผยจีดพี ไี ตรมาส 2 ปี น้ี ขยายตัว 3.7% สูงสุดรอบ 17 ไตรมาส ส่งออก-บริโภค-ลงทุน
เอกชนหนุ น ปรับประมาณการ จีดพี ที งั ้ ปี 3.5-4% "สมคิด" ชีโ้ อกาสเร่งปฏิรปู ประเทศ ขณะธปท.ชีไ้ ตร
มาส 2 โตเกินเป้า เล็งปรับเพิม่ คาดการณ์จดี พี ี ปีน้ี
คอนโดตลำดบน'ดีมำนด์'ยังแรงต่ำงชำติ ซื้อบิ๊ กล็อต
อสังหาฯ ครึง่ ปีหลังฟื้ นรายใหญ่แห่เปิ ดโครงการ เมเจอร์ฯชีด้ มี านด์คอนโดตลาดบนโต กาลัง
ซือ้ นักลงทุนต่างประเทศซื้อบิก๊ ล็อต ด้านพลัสฯพบต่างชาติเช่าคอนโด "พระโขนง-อ่อนนุ ช" ดันครึง่ ปี
แรกราคาขยับ 10% แซงหน้าทองหล่อ-เอกมัย
ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ทอท.หน้ ำบำงหลังเจอแฉ เลิ กสัญญำเอกชนถ่ำยรูปวีซ่ำ
ทอท.เพิง่ คิดได้ เตรียมยกเลิกสัญญาเคาน์เตอร์ถ่า ยรูปวีซ่า "ผอ.ดอนเมือง" แจงแม้มอี านาจ
เซ็น แต่ต้องเสนอ เอ็มดี ทอท. และกรรมการรายได้อนุ มตั กิ ่อน เผยระหว่างนี้ต้องเฝ้าติดตามบริการ
ใกล้ชดิ ไม่ให้เกิดปญั หาซ้า วงในแฉงานนี้น่าจะมีไอ้โม่งระดับบิก๊ คุ้มครองมาเฟี ยกลุ่มนี้ จึงกล้าเข้ามา
หาประโยชน์ได้แบบไม่เกรงกลัว จนทาลายชื่อเสียงประเทศ
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เปิ ดจองเหรียญที่ระลึก พิ ธีถวำยพระเพลิ งร.๙
กรมธนารักษ์เปิ ดรับจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙
เริม่ วันนี้วนั แรกถึง 30 ก.ย.60 เผยจัดทา 4 ประเภท ทองคาเหรียญละ 5 หมื่นบาท เงิน 2,000 บาท
ทองแดงรมดาพ่นทราย 3,000 บาท คิวโปรนิกเกิล เหรียญละ 100 บาท ด้านภาพรวมการก่อสร้างพระ
เมรุมาศ ล่าสุดคืบหน้าแล้ว 82% มันใจเสร็
่
จสมบูรณ์ภายใน ก.ย.นี้
แอบซื้อฮ.รัสเซีย "บิ๊ กตู่"เช็กเรตติ้ งนัง่ นำยกฯต่อ
สื่อรัสเซียปูดข่าวไทยซื้อเฮลิคอปเตอร์ Ka-32A11BC ซึ่งเป็ นอากาศยานปี ก หมุนยอดนิยมที่
รูจ้ กั กันในนาม "ปกั เป้า" เผยเตรียมส่งมอบให้ไทยกับตุ รกีท่สี งซื
ั ่ ้อจานวนรวม 8 ลา สอดคล้องกับที่
"บิก๊ ป้อม" เคยให้สมั ภาษณ์เมื่อปี ทแ่ี ล้วว่าไทยกาลังมองหาอากาศยานจากรัสเซียทีใ่ ช้ในภารกิจค้นหา
กู้ภยั และดับเพลิง ด้าน "บิก๊ ตู่" มึนโพลตัง้ คาถามยังไง โกงได้แค่ขอให้แบ่งปนั เมินคะแนนนิยมลดวูบ
อ้างคนไทยเบื่อง่าย ยันเลือกตัง้ มีแน่ แต่ยงั ไม่ถงึ เวลา พร้อมขอบคุณคนโคราชหนุนเป็ นนายกฯ แต่ยงั
ไม่รวู้ ่าจะมาเป็ นได้อย่างไร ขึน้ อยู่กบั ชะตากรรม "ไก่อู" สวนผู้ว่าฯ สตง. ยันไม่ได้ใช้งบจ้างสื่อพีอาร์
รัฐมนตรีประชุม ครม.สัญจร
จัดตำรวจ4พันนำย คุมวันพิ พำกษำ"ปู" อำรักขำ9ตุลำกำร
บชน.ระดมก าลังพล 4,000 นาย ใช้เฮลิค อปเตอร์สอดส่ อง พร้อ มติดกล้องวงจรปิ ด 40 ตัว
รักษาความปลอดภัยวันอ่านคาพิพากษาคดีโครงการรับจานาข้าว "ยิง่ ลักษณ์ " วันที่ 25 ส.ค.นี้ หลัง
ประเมิน มีม วลชนคนเสื้อ แดงมาให้ ก าลังใจ 3,000 คน ผบ.ทบ.ก าชับ ให้ใ ช้ก ฎหมายปกติใ นการ
ควบคุมดูแล คสช.สังอารั
่ กขา 9 ตุลาการในการทาหน้าที่ ด้าน "วัชระ"จี้ "บิก๊ ตู่" ตามปืนพันกระบอกคืน
หวันถู
่ กนามาใช้ปว่ นช่วงวันตัดสิน หลัง พท.-นปช. ระดมคนเสือ้ แดงมาแน่
จับตำคดีทวั ร์ศนู ย์เหรียญตัดสิ น25ส.ค.
จับตาคดี "ทัวร์ศูนย์เหรียญ" นัดอ่านคาพิพากษา 25 ส.ค.นี้ รูผ้ ลวันเดียวกับการตัดสินคดี
จานาข้าว "ยิง่ ลักษณ์" เผยเป็ นคดีสาคัญ มีมูลค่าความเสียหายหลักหมื่นล้าน และเดิมต้องสืบพยาน
ปากสุดท้ายจบ 30 ก.ย. แต่ระหว่างสอบพยาน ตัดทิง้ ไปเป็นจานวนมาก สอบเสร็จภายในไม่ก่วี นั
ร.อ.เล่นเฟซฯสำวอบต. หลอกญำติ ยงั มีชีวิตอยู่
ตารวจพบหลักฐานชัด "ร.อ.ศุภชัย ภาโส" ใช้มอื ถือเล่นเฟซบุ๊กของ ผอ.สาว อบต.ชา หลังหาย
ตัว ปริศ นา ส่ งข้อ ความถึงญาติให้เข้าใจผิด ว่ายังมีชีวติ อยู่ จ่อ แจ้งข้อ หาเพิ่ม ส่ ว นกรณี "พลทหาร
นภดล" ถูกซ้อมเสียชีวติ มทภ.4 ลันฟ
่ นั ไม่เลีย้ ง หากพบใครเกี่ยวข้อง ด้านแม่ผตู้ ายหายสงสัยถูกซ้อม
จนตาย หลังดูกล้องวงจรปิด
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หมำยจับ5โจรปล้นรถทำคำร์บอมบ์
"ศรีวราห์" ลงพืน้ ที่สรุปสานวนขอออกหมายจับ 5 คนร้ายปล้นรถทาคาร์บอมบ์ มีพ ยานและดี
เอ็นเอยืนยันชัดเจน
โพสต์ทเู ดย์
ปรับเป้ ำจีดีพีโต 4% กำรลงทุน-บริ โภคภำคเอกชนฟื้ น แบ็งก์ชำติ ห่วงควำมไม่แน่ นอนกำรค้ ำ
โลก
จีดพี ปี ีน้โี ต 3.5-4% ไตรมาส 2 ขยายตัว 3.7% รมว. คลัง ฟนั ธง 2-3 ปี เศรษฐกิจไทยโต 5%
นายปรเมธี วิมลศิร ิ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เปิดเผยว่า สศช.ปรับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดพี )ี ปีน้ีขยายตัว 3.5-4% จากเดิม
3.3-3.8% สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาส 2 ทีข่ ยายตัว 3.7% สูงสุดในรอบ 17 ไตร
มาส ทาให้ช่วง 6 เดือนแรกของปีน้ี จีดพี ขี ยายตัว 3.5%
บจ.ไตรมำส 2 พิ ษต้นทุนเพิ่ มฉุดผลกำไรวูบ
บริษัทจดทะเบียน 572 บริษัท กาไรไตรมาส 2 กว่า 2 แสนล้าน ลดลง 9.5% ขณะที่ บจ.ใน
mai กาไรลดลง 43%
นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จดั การ หัวหน้ าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษทั จดทะเบียน (บจ.) ใน SET 572 บริษทั หรือ 94.55% จากทัง้ หมด 605
บริษัท ส่งผลการดาเนินงานไตรมาส 2/2560 มีกาไรสุทธิ 225,668 ล้านบาท ลดลง 9.54% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยมียอดขาย 2,703,884 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.24%
ยกระดับเศรษฐกิ จภำคอีสำน
สภาพัฒน์ สรุปแผนพัฒนาภาคอีสานเข้า ครม.วันนี้ เร่งเชื่อมการค้าชายแดน-จีน เพิม่ มูลค่า
การค้า
นายกอบศักดิ ์ ภูตระกูล ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า จะนาข้อเสนอ
จากการประชุมร่วมกันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับผูว้ ่าราชการจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 20 จังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น เมื่อ วันที่ 21 ส.ค. โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะสรุปเนื้อหาเพื่อเสนอเป็ น
แผนการพัฒนาภาคอีสานในภาพรวมให้ทป่ี ระชุม ครม.สัญจรเห็นชอบในวันที่ 22 ส.ค.
สลำกรัฐบำลปิ๊ งรวมเลขชุดเองแก้ขำยเกิ นรำคำ
สานักงานสลากฯ จ้องทาสลากชุดขายสู้พ่อค้าที่ขายเกินราคา ปดั ยังไม่มแี นวคิดเพิม่ จานวน
สลากและทาล็อตโต้
พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผูอ้ านวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สานักงาน
สลากฯ ศึกษาเรื่องการจาหน่ ายสลากชุด เนื่องจากพบว่าประชาชนสนใจซื้อสลากชุดละ 5 ใบ หาก

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1
ประจาวันที่ 22 สิงหาคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สามารถจาหน่ายสลากชุดได้โดยตรงจะช่วยแก้เรื่องสลากเกินราคาได้ ซึง่ จะเร่งดาเนินให้เร็วที่สุด ทัง้ นี้
ปจั จุบนั สลากพิมพ์มางวดละ 71 ล้านฉบับ และยังไม่มแี ผนจะพิมพ์สลากเพิม่ ถึง 100 ล้านฉบับ
กำลังซื้ อช่ วงปลำยปี น่ ำห่ วง โลตัสลุยจัดอี เวนต์ใหญ่ ทุกเดื อนหวังกระตุ้น ชี้ พ.ย.โหมเอ็กซ์โป
หวังปี นี้ โต 3%
โลตัส ลุ้นกาลังซื้อครึง่ ปี หลังฟื้ น เดินหน้ าจัดบิก๊ อีเวนต์ทุกเดือน ระบุเดือน พ.ย.ลุยงานใหญ่
เอ็กซ์โปนาสินค้าขายนอกห้างครัง้ แรก
นายสมพงษ์ รุ่งนิรตั ศิ ยั ประธานกรรมการ ฝ่ายการพาณิชย์ บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิส
เทม ผู้บริห ารห้างเทสโก้ โลตัส เปิ ดเผยว่า ภาพรวมกาลังซื้อ ของผู้บริโภคยังอยู่ในภาวะชะลอตัว
เนื่องจากผูบ้ ริโภคยังคงระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย เห็นได้จากความถี่ในการเข้ามาใช้บริการภายใน
ห้างเทสโก้ โลตัส ที่ปรับตัวลดลง เช่นเดิมอาจเคยเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 2 ครัง้ ก็ปรับลดลง
เหลือเดือนละ 1 ครัง้
ต่ำงชำติ ยงั แห่ลงทุน คอนโดพรีเมียมไทย
เมเจอร์ฯ ชี้ ช่วง 2 ปี ต่างชาติยงั ลงทุนอสังหาฯ ไทย ระบุอารีย์ พหลโยธิน ลาดพร้าว ทาเล
ฮอตใหม่
นายสุรยิ า พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จดั การ บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิ ดเผยว่า 2 ปี ท่ี
ผ่านมาดีมานด์และกาลังซื้อของนักทุนต่างชาติเริม่ กลับมา เนื่องจากมันใจในศั
่
กยภาพของไทย โดย
คอนโดมิเนียมที่ได้รบั ความนิยมราคาจะอยู่ท่ตี ารางเมตรละ 1.5 แสนบาท หรือยูนิตละไม่เกิน 5 ล้าน
บาท ซึ่งทาเลสุขุมวิทตัง้ แต่นานาถึงเอกมัยมีความต้องการมาก ขณะที่ทาเล เช่น อารีย์ พหลโยธิน
ลาดพร้าว เริม่ เป็นทีส่ นใจของชาวต่างชาติ
มติชน
เหรียญร.9-พิ ธีถวำยพระเพลิ งที่ ระลึ ก4แบบ ทอง-เงิ น-ทองแดง-นิ กเกิ ล เปิ ดให้ จอง22ส.ค.-30
ก.ย.พระเทพฯเสด็จพระเมรุฯพอพระทัยแบบพระโกศ
สมเด็จพระเทพฯทรงติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศ ทอดพระเนตรงานจิตรกรรมฉากบัง
เพลิงอย่างสนพระทัย ทรงซักถามรายละเอียด ทรงพอพระทัยแบบพระโกศจันทน์และฐานรองพระโกศ
ปิดทองลงตัว
'บิ๊ กตู่'อีกสมัย'โครำช'เชียร์ เลือกให้เป็ นนำยกรอบ2 ติ วเข้มผู้ว่ำ20จว.อีสำน4พันนำยตรึงกำลัง
25สค.ฮ.บิ นส่อง-กล้องจับป่ วนศำลชี้'วัฒนำ'เฟซละเมิ ด
คสช.ประเมินกองเชียร์ 'ปู' วันชี้ชะตาคดีจานาข้าว 25 ส.ค.คาดมาแน่ 3.5 พันคน ตร.ตรึง
กาลังแน่ น 4 พันนาย ตัง้ กล้องวงจรปิ ด จับพวกฝ่าฝื น พร้อมเฮลิค อปเตอร์บินส่ องจากฟ้ าอีก 3 ล า
จับผิดรถตูข้ นคนวิง่ นอกเส้นทาง
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สศช.ปลื้ม-ปรับจีดีพี3.7%'อุตตม'บูมศก.3จว.อีสำน
สศช.ปรับเพิม่ เป้าจีดพี ปี ี น้ีโต 3.7% ปลื้มตัวเลขไตรมาส 2 ขยายตัวสดใสสูงสุดรอบ 17 ไตร
มาส ลงทุนภาคเอกชนเริม่ เป็ นบวก ขณะที่ภาครัฐหวนติดลบ เหตุ เบิกจ่ายงบพลาดเป้า สานักงาน
สลากฯเปิดรับฟงั ความเห็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่
อุทยำนฯแจงจัดสรรสิ ทธิ ทำกิ นป่ ำอนุรกั ษ์'ทับลำน'เข้มนอมิ นี-นำยทุนแฝง
อธิบ ดีก รมอุ ท ยานฯมัน่ ใจจัดสรร 'ป่าทับ ลาน' สิท ธิทากินชาวบ้านไร้น ายทุ นท าเนี ยน-เผย
จนท.ตรวจเข้ม 'ดารงค์' ชีห้ ากเข้าเกณฑ์อยูไ่ ด้
เตื อ นผิ ด วิ นั ย ร้ำยแรงกฎเหล็ก5ข้ อ ห้ ำมหื่ น สธ.ร่อ นหนั งสื อ เวี ยนปลัด สังหำคนล็
่
อ บบี้ถอน
ลวนลำมลูกจ้ำง
เลื่อนสรุปคดีบกิ๊ สธ.หื่น ปลัดสัง่ กก.สอบเพิ่ม หาคนล็อบบี้ถอนฟ้อง เล็งทาหนังสือเวียนถึง
ขรก.และบุคลากร กาชับพฤติกรรมลวนลาม ทัง้ วาจา สายตา และข้อความ ผ่านไลน์
ฝนหนักโคลนถล่มทองผำภูมิ คปภ.จ่ำยสิ นไหมท่วมนำข้ำว
เขือ่ นเจ้าพระยาเร่งระบาย รับมวลน้ าเหนือ อุทยั ฯสังเฝ
่ ้ าระวัง 24 ชม.
ไทยรัฐ
เปิ ดให้จองเหรียญระลึกร.9
วันนี้ถงึ 30ก.ย.-มี4แบบ พระเทพฯทอดพระเนตรก่อสร้าง'พระเมรุมาศ'คืบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรความ
คืบหน้าการดาเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช "ธนะศัก ดิ"์ มันใจเสร็
่
จสมบูรณ์ ภ ายในเดือ น ก.ย. โรงงานโอ่ ง
"เถ้ า ฮงไถ่ " จั ด กระถางเซรามิ ก 8 แบ บ ร่ ว มประดั บ ต กแต่ งบ ริเ วณ โดยรอบมณ ฑ ลพิ ธ ี
กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์จดั ทาเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช 4 แบบ เปิดรับจองตัง้ แต่ 22 ส.ค.-30 ก.ย.
ตร.อำสำจับลูกรีด5.5แสน พ่อร้องยธ.ช่วย
จ่ายให้แล้วกลับโดนเบีย้ ว ส่งกักสตม.-ไถอีก1.5แสน เป็นครอบครัวซีเรีย'ลีภ้ ยั '
หนุ่ ม ซีเรีย หอบหลัก ฐานหนั ง สือ ผู้ล้ีภ ัย จาก UNHCR เข้าร้อ งทุ ก ข์ "ดุ ษ ฎี อารยวุ ฒ ิ" รอง
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ตารวจจับลูกชายในซอยนานาข้อหาอยู่ในไทยเกินกาหนดทัง้ ที่ถอื หนังสือผู้ล้ี
ภัย ถูก เรียกเงิน 5.5 แสนบาท แลกกับการปล่อ ยตัว สุดท้ายเหลวสูญ เงิน พอเจ้าตัวไปทวงที่ สน.
ลุมพินี กลับโดนจับต้องจ่ายใต้โต๊ะอีก 1.5 แสนบาท แลกกับการปล่อยตัว แฉหลังจับกุมตารวจส่งลูก
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ชายไปกักทีส่ ถานกักตัวคนต่างด้าวถูกทาร้ายเลือดทะลักปาก-จมูก วอนหน่ วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือ
ด่วน
คุมม็อบเชียร์ปู จัดตร.4พัน-ฮ.3ลำ
ใช้วงจรปิดเช็กบิล วัฒนาไลฟ์ในศาลโชคดีแค่รออาญา
คสช.เตรียมพร้อมเต็มพิก ัดรับมวลชนคาด 3.5 พันคน แห่ ฟ งั คาพิพ ากษาคดีจานาข้าว "บิ๊
กเจีย๊ บ" สังเช็
่ กกล้องวงจรปิ ดหน้าศาลเก็บหลักฐานฟนั คนทาผิดกฎหมาย ยันข่าวทหารบีบเซ็นสัญญา
บล็อกม็อบข่าวโคมลอย เรียกคน สตช.จัดหนักระดม ตร.4 พันนาย-ฮ.3 ลา-กล้องซีซที วี ี 40 ตัว รับมือ
ปดั วิทยุตารวจสังการสกั
่
ดกองเชียร์ "ปู" ด้าน "บิก๊ ตู่" ยก ครม.สัญจรกราบย่าโมอ้อนทหารไม่โกหกแต่
อย่าไล่จะยิง่ ไม่ไป ก่อนตายอยากให้โคราชบ้านเกิดและภาคอีสานเจริญ ปลืม้ ชาวบ้านส่งเสียงเชียร์จะ
เลือก "ประยุทธ์" ขู่เช็ก บิล ไล่ สอบโรงสีรฐั บาลในอดีต เมินผลโพล 3 ปี คะแนนนิยมตก เด็ก ปชป.
เหน็บให้ยอมรับความจริง จีโ้ ละทิ้งทีมเศรษฐกิจ พงส.บก.ปอท.ขอศาลฝากขัง "วัฒนา" ผิด พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ห้าวไลฟ์สดคาห้องรับฟ้อง ฝากขังละเมิดอานาจศาลเจอคุก 1 เดือน ปรับ 500 รอลง
อาญา
รองเท้ำเก่ำทำพิ ษ พระพยอมลื่นล้มหัวฟำดเย็บ11เข็ม
พระพยอม เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุร ี ลื่นล้ม หัว ฟาดพื้น แพทย์เย็บ 11 เข็ม ขณะ
ออกไปทาวัตรเช้าเหล่าลูกศิษย์แห่เยีย่ ม เผยอาการปลอดภัยแล้วแต่ต้องไปตรวจตามที่หมอนัด ช่วง
เกิดเหตุมฝี นตกหนักสวมรองเท้าเก่าทีไ่ ม่มดี อกยางแต่เกิดลื่นล้มหัวฟาดนึกว่าจะไม่รอดโชคดีลูกศิษย์
มาพบช่วยนาส่งโรงพยาบาล เตือนญาติโยมอย่าเสียดายรองเท้าเก่าแนะควรเทพืน้ ให้หยาบจะได้ไม่ล่นื
แม่พลทหำรตำยพบ'ผบ.มทบ.45'ดูวงจรปิ ดพิ สจู น์
แม่พลทหารเข้าพบ ผบ.มทบ.45 ร้องขอความเป็ นธรรมลูกชายตาย หลังดูกล้องวงจรปิ ดใน
ค่ายทหารยังคาใจช่วงเวลาหลังฝึก ส่วน ผบ.มทบ.45 ยันซ่อมทหารเกณฑ์เป็ นบทลงโทษตามวินัยไม่ม ี
เหตุรุนแรง พร้อมสอบพลทหารในกองร้อย 60 นายเพื่อไขข้อข้องใจ ขณะที่นิติเวชฯระบุสาเหตุการ
ตายเกิดจากระบบเลือ ดและหัวใจล้มเหลวต้องรอผลตรวจชิ้นเนื้อ และอวัยวะภายในห้องแล็บอีก 2
สัปดาห์
มือเบสบอลมอบตัวรุมตีเหยื่อปำงตำย
แก้แค้น'กก.หมูบ่ า้ น'แทนลูกพี่
ตะครุบตัวได้แล้ว 1 ในแก๊งทมิฬทีใ่ ช้ไม้เบสบอล เก้าอี้ และหมวกกันน็อก รุมสกรัมหนุ่ มใหญ่ อดีตกรรมการหมู่บา้ นเอื้ออาทรย่านติวานนท์ ได้รบั บาดเจ็บปางตาย ไอ้โหดยอมรับเป็ นคนใช้ไม้เบส
บอลโลหะกระหน่ าฟาดหัวเหยื่อไม่ยงั ้ จนสลบเหมือด อ้างทาไปเพราะต้องการแก้แค้นแทนลูกพี่หลังมี
เรือ่ งบาดหมางกับเหยือ่ ถึงขัน้ ชกต่อยกัน ตารวจเร่งล่าตัวกลุ่มคนร้ายทีเ่ หลืออีก 3 คน มาชดใช้กรรม

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1
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โยก'ชำญเทพ'น.1 คลื่นใต้น้ำป่ วนหวังเลื่อนก.ตร.
โผนายพลตารวจปี 60 ใกล้คลอด ยืนยันประชุม ก.ตร. 24 ส.ค. ท่ามกลางกระแสข่าวการล็อบ
บี้ให้ เลื่อ นการประชุ ม โผนายพลต ารวจออกไปไม่ ม ีก าหนดทัง้ ที่น โยบายนายกรัฐ มนตรีแ ละรอง
นายกรัฐมนตรีประกาศเร่งทาบัญชีให้จบ พร้อมโผทหารแพลม "บิก๊ หยม-ชาญเทพ" ผบช.ภ.1 โยกคุม
ั ๊ วฒ
เมืองหลวงเบียด "เดอะปด-สุ
ั น์" ผบช.ส.ส่วน ผบช.ตัวเลขส่วนใหญ่อยูท่ ่เี ดิม
……………………………………………..

สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

มาตราฐานระดับโลก
ก่ อนการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.)สัญ จร
ที่ จ . น ค ร ร า ช สี ม า จ ะ เ ริ่ ม ขึ้ น ใ น วั น นี้ ( 22 ส . ค . )
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือ ร่วมกัน
ผู ว้ ่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 20 จังหวัด
ผู แ้ ทนภาคเอกชน และผู บ้ ริหารท้องถิ่น วานนี้ (21 ส.ค.)
ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภค
ภัณ ฑ์, ศุ ภ ชัย เจี ย รวนนท์ ประธานคณะ ผู บ้ ริ ห าร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกก.บห.บมจ.ทรู
คอร์ป อเรชัน่ และ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธาน
อาวุโสฯ ต้อนรับ กลินท์ สารสิน ปธ.กก.หอการค้าไทย
และสภาหอการค้า แห่ งประเทศไทย พร้อ มคณะ ที่เ ข้า
เยีย่ มชมและดูงานสถาบันพัฒนาผูน้ าเครือเจริญโภคภัณฑ์
ศูนย์กลางการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการเป็ นผูน้ า
ที่มา : แนวหน้า

เพือ่ ให้นาเสนอปัญหา และข้อเสนอ ในการพัฒนาพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ การพิจารณาของครม.สัญจร
โดยนายชัช วาล วงศ์จ ร ประธานหอการค้า จัง หวัด
นครราชสี ม า กล่ า วว่ า หอการค้า กลุ่ ม จัง หวัด ภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง1 (นครราชสีม า ชัย ภู มิ
บุรีรมั ย์ สุ รินทร์) ได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้เร่ งหาทางท า
แผนบริหารจัดการนา้ ในภาคอีสานโดยด่วน เพือ่ แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งซา้ ซากให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ของอีสาน เน้นการทาเกษตรเป็ น
หลัก จึงอยากให้มาช่วยเหลือเรื่องนี้ เป็ นลาดับแรกโดยทาง
กลุม่ ฯ ได้ขอให้พจิ ารณาแผนการผันนา้ จากเขือ่ นป่ าสักมาลง

นายกฯถกผู ้ว่ า อี ส าน 20 จั ง หวัด และ เอกชน
ชงแผนพัฒ นาอีส านเข้า ครม. วัน นี้ เน้น จัด การลุ่ ม น า้ โครงการคมนาคม สัง่ ทา ทางยกระดับรถไฟทางคู่ ผ่านตัว
จังหวัดโคราช เพิ่ม งบกว่า 2 พันล้าน ขยายเวลาก่ อสร้าง
1 ปี เสนองบซ่อมถนนจากนา้ ท่วม 3.5 พันล้าน หอการค้า
แนะพัฒนาค้าชายแดนเชื่อมเพือ่ นบ้าน

ที่ เ ขื่ อ นล าตะคอง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรได้ท าการ
เพาะปลู ก โดยนายกรัฐมนตรีรบั ทราบและมอบหมายให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องไปดูแผนงานว่าจะดาเนินการได้หรือไม่
ที่มา : กรุ งเทพธุ รกิจ
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'ผูว้ ่าฯ-เอกชน'ชงแผนพัฒนาอีสานครม.สัญจรวันนี้
Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)
กรุง เทพธุ ร กิจ นายกฯถกผู้ว่ า อีส าน 20 จัง หวัด และเอกชน ชงแผนพัฒ นาอีส านเข้า ครม.
วันนี้ เน้นจัดการลุ่มน้ า-โครงการคมนาคม สังท
่ า ทางยกระดับรถไฟทางคู่ผ่านตัวจังหวัดโคราช เพิม่ งบกว่า
2 พันล้าน ขยายเวลาก่อสร้าง 1 ปี เสนองบซ่อมถนนจากน้ าท่วม 3.5 พันล้าน หอการค้าแนะพัฒนาค้า
ชายแดนเชื่อมเพื่อนบ้าน
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)สัญ จร ที่ จ.นครราชสีมาจะเริม่ ขึ้นในวันนี้ (22 ส.ค.) พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือ ร่วมกันผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20
จังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิน่ วานนี้ (21 ส.ค.) เพื่อให้นาเสนอปญั หา และข้อเสนอ ใน
การพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ การพิจารณาของครม.สัญจร
นายกอบศักดิ ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้
รับทราบข้อเสนอของจังหวัด และภาคเอกชนเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคอีสานหลายโครงการ ทัง้
การบริหารจัดแหล่งน้ าครอบคลุม ทุกลุ่มน้ า ทัง้ แม่น้ าโขง ชี มูล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
และการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคม โดยนายกฯ ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.) ไปสรุป ข้อ เสนอต่ างๆมาให้ชดั เจนจากนัน้ จะเสนอเป็ น
แผนพัฒนาภาคอีสานในภาพรวมให้ทป่ี ระชุม ครม.สัญจร วันนี้ (22 ส.ค.) เห็นชอบต่อไป
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิ ดเผยว่า ในการลงพื้นที่พบปะ
ประชาชนในพื้นที่ใน จ.นครราชสีม า นายกรัฐมนตรี ได้มขี ้อ สังการเกี
่
่ยวกับ กรณี โครงการรถไฟทางคู่
เส้ น ทางจิร ะ-ขอนแก่ น ที่ต ามรูป แบบเดิม ระหว่ า งสถานี น ครราชสีม า-สีค้ิว จะต้ อ งวิ่ง ผ่ า น ตัว เมือ ง
นครราชสีมามีการก่อสร้างกาแพงกัน้ ตลอดแนวโดยไม่มจี ดุ ตัดทาให้แยกตัวเมืองออกเป็น2 ส่วน
นายกรัฐมนตรี สัง่ การให้ส ร้างเป็ น ทางยกระดับ ในส่ ว นที่ผ่ านเมือ งระยะทาง 4 กิโลเมตร จาก
ทัง้ หมดทีต่ ้องผ่านเมือง12 กิโลเมตร โดยยกระดับตัง้ แต่ทางเลีย่ งเมืองลงไปทีส่ ถานีจริ ะ โดยจุดทีเ่ ป็ นจุดตัด
กับถนนตรงทางลงจากยกระดับจะทาเป็ นอุโมงค์ลอดใต้ถนนลงไป ซึง่ การปรับแบบใหม่ น้ีจะทาให้ตอ้ งมีการ
ทุบสะพาน 1 แห่ง จุดหน้าโรงแรมสีมาธานี ซึง่ ข้อสรุปถือนี้ถอื ว่าทัง้ เอกชน จังหวัดและภาคประชาชนพอใจ
"ต้องปรับแบบและเปิ ดประกวดราคาใหม่ซ่งึ จะทาให้งบประมาณเพิม่ ขึน้ 2,200-2,600 ล้าน ซึ่งจะนาเข้าที่
ประชุม ครม.ในวันที่22ส.ค.นี้ ซึง่ จะทาให้การดาเนิ นการล่าช้าออกไปประมาณ 12 เดือน แต่ก็จะพยายาม
เร่งรัดให้เกิดความล่าช้าน้อยกว่านัน้ " นายอาคม กล่าว
คมนาคมชง4เรือ่ งครม.สัญจร
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่อ งให้ท่ปี ระชุม ครม.สัญ จร ที่จะจัด ขึ้นที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในวันนี้ (22ส.ค.) เห็นชอบ 4 เรื่อง 1.เรื่องการปรับแผนก่อสร้างยกระดับเส้นทางรถไฟ
ทางคู่จุดผ่านตัวเมืองนครราชสีมารวม 4 ก.ม. 2.โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางรถไฟความเร็วสูง กทม.หนองคายระยะที่ 1 ช่วง กทม.- นครราชสีมา ในส่วนของสัญญาควบคุมงาน
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และสัญญาการออกแบบ ที่เมื่อผ่านการอนุ มตั จิ าก ครม. แล้วจะเป็ นเอกสารที่นายกรัฐมนตรีนาไปลงนาม
กับทางการจีนในการประชุมกลุ่มเศรษฐกิจบริคส์(BRICS)ทีจ่ ะมีขน้ึ ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ย. นี้ 3.เสนอให้ครม.
อนุมตั เิ ปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน(พีพพี )ี ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) 2 เส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมาและสายบางใหญ่-กาญจนบุร ี ในส่วนของการบริหารแนวเส้นทางและ
บารุงรักษา (O&M)
และ 4.การเสนอแนวทางการฟื้ นฟู ถ นนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยใน
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนืองบประมาณรวม 3,500 ล้านบาท โดยจะของบกลางปี 2560 จานวน
2,100 ล้านบาท และขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณของกระทรวงคมนาคมจากส่วนอื่นมาใช้เพื่อการ
ฟื้นฟูอกี 1,400 ล้านบาท
หอค้าจีร้ ฐั เร่งแก้ปญั หาน้ า
นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หอการค้า กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 (นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์) ได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้เร่งหาทาง
ทาแผนบริห ารจัด การน้ าในภาคอีส านโดยด่วน เพื่อแก้ไขปญั หาภัยแล้งซ้ าซากให้กบั เกษตรกรในพื้นที่
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของอีสาน เน้นการทาเกษตรเป็ นหลัก จึงอยากให้มาช่วยเหลือ
เรื่องนี้เป็ นลาดับแรกโดยทางกลุ่มฯ ได้ขอให้พจิ ารณาแผนการผันน้ าจากเขื่อนป่าสักมาลงทีเ่ ขื่อนลาตะคอง
เพื่อ ช่ว ยเหลือ เกษตรกรได้ทาการเพาะปลูก โดยนายกรัฐมนตรีรบั ทราบและมอบหมายให้ห น่ วยงานที่
เกีย่ วข้องไปดูแผนงานว่าจะดาเนินการได้หรือไม่
ขณะเดียวกัน ยังเสนอให้รฐั บาล มอบหมายหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการบริห ารจัดการการค้า
ชายแดนอย่างเป็ นระบบ เพราะปจั จุบนั การค้าชายแดนในภาคอีสานผ่านด่านชายแดนต่างๆ มีความคึกคัก
และมีมูลค่าการค้าในพื้นทีจ่ านวนมาก จึงต้องการให้รฐั เข้ามาช่วยส่งเสริมขัน้ ตอนการอานวยความสะดวก
รวมไปถึงการพิจารณาเปิ ดจุดผ่านแดนบริเวณอื่นๆ เพิม่ มากขึน้ เพื่อช่วยเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิม่ มากขึน้

ปลัดวธ.เร่งรัดวธจ.ชายแดนใต้จดั ทาแผนปฏิ บตั ิ ปี61
Source - พิมพ์ไทย (Th)
เมื่อ วัน ที่ 19 ส.ค. ที่โรงแรม ซี.เอส. ป ตั ตานี นายกฤษศญพงษ์ ศิรปิ ลัด กระทรวงวัฒ นธรรม
(ปลัด วธ.) เป็ นประธานการประชุมติดตามผลการดาเนินงานวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี 2560
และการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อนการแก้ไขปญั หาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี งบประมาณ
2561 โดยมีวฒ
ั นธรรมจังหวัด ผู้แทนศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้แทน
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม
ภายหลังการประชุ ม นายกฤษศญพงษ์ เปิ ด เผยว่ า จากการประเมิน ผลงานการปฏิบ ัติข อง
วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปี 2560 บรรลุผลตามเป้าหมายเป็ นอย่างดี การประชุมในวันนี้

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำวันที่ 22 สิงหำคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เพื่อต้องการทีจ่ ะวางกรอบการทางานในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในอีก 1 เดือนต่อไปก็จะเริม่ ปี งบประมาณ
ใหม่แล้ว ดังนัน้ แผนปฏิบตั ดิ ้านใดที่บรรลุผลก็ขอให้ต่อยอดขยายผล ส่วนสิง่ ใดที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการก็ต้อง
จัดทาแผนดาเนินงานให้ชดั เจนจากการได้รบั ฟงั วัฒนธรรมจังหวัดและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับกรมทุก
อย่างพร้อมทีจ่ ะดาเนินการตามแผน คือเป็นแผนแบบบูรณาการ โดยกรมจะต้องแจ้งหน่ วยงานเป้าหมายใน
ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบในระดับพื้นที่เพื่อกาหนดแผนปฏิบตั ิการและปฏิทนิ การทางาน ทัง้ นี้
ต้องการมุ่งเน้นการบูรณาการในส่วนของเนื้องานทีส่ อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้งานบรรลุผลใน
หลายมิติ เช่น งานของวัฒนธรรมควรจะต้องเน้นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดรายได้ในระดับชุมชน
ซึง่ จะต้องบูรณาการกับส่วนราชการและภาคประชาชน เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เป็ น
ต้น
ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การจัดแผนปฏิบตั งิ านจะต้องจัดทาแผนล่วงหน้าแบบบูรณาการ
ข้ามจังหวัดด้วย เช่น จังหวัดยะลาอาจจะมีงานร่วมกับจังหวัดนราธิวาสซึง่ จะต้องจับมือกันทางานให้ยงิ่ ใหญ่
มากยิง่ ขึน้ เพื่อจะได้เห็นภาพของการทางานตามนโยบายของรัฐบาลทีต่ ้องการให้ทางานเป็ นภาค ดังทีก่ าร
ประชุมในวันนี้ทไ่ี ด้เชิญหน่ วยงานในระดับภาคเข้ามาหารือกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายทีช่ ดั เจนร่วมกัน
"จากการประเมิน ผลในที่ป ระชุม ครัง้ นี้ จะเห็นว่าผู้ป ฏิบ ัติงานไม่ว่าเจ้าหน้ าที่ระดับ ผู้ป ฏิบ ัติกับ
วัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็ นหัวหน้ าคณะ และกรมที่เป็ นหน่ วยสนับสนุ นจากส่วนกลาง รวมทัง้ หน่ วยงานใน
พืน้ ทีเ่ ช่นศอ.บต. ทุกท่านต่างเข้าใจในยุทธศาสตร์ของกระทรวงซึง่ จะทาให้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงนี้บรรลุ
ตามทีท่ ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กาหนดเป้าหมายไว้" ปลัดวธ. กล่าว
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