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รับลงประกาศโฆษณาให้กบัหน่วยงานราชการ

มูลนิธิ องค์กรต่างๆ, บุคคล, นิตบุิคคล, 

บริษทัจ�ากดั, บริษทัมหาชน, ส�านักงานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงนิประจ�าปี, 

ประกาศเชิญประชุมสามญัและวสิามญั 

ตรงตามรูปแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ปีที ่  3  ฉบับที ่  522  วนัพธุที ่ 29  สิงหาคม  พ.ศ.   2561   ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
ในช่วงวนัที ่29 -31 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 กบัมฝีนตก 

หนักบางพืน้ที ่ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. 

อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 28- 32 องศาเซลเซียส     

                         ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัตก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

 อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 33 องศาเซลเซียส   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35กม./ชม.  

                       ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัออก
ในช่วงวนัที ่29 -31 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
ในช่วงวนัที ่29 - 31 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที่

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 22  - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 28 -31 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว  15 - 30 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 -25 องศาเซสเซียส สูงสุด 30- 34 องศาเซลเซียส

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

ตลอดช่วง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30  กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส

   ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.การจดัประชารัฐสวสัดิการฯ

สนบัสนุนโครงการใหบ้ริการทางสงัคม
 นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ ขณะ

น้ี ครม.ไดเ้ห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การจดัประชารัฐสวสัดิการเพื่อเศรษฐกิจ

ฐานรากและสงัคมเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงถือเป็นกฎหมายส�าคญัของรัฐบาลเพื่อ

รองรับการออกนโยบาย หรือมาตรการ หรือโครงการ ท่ีเก่ียวกบัประชา

รัฐสวสัดิการเพื่อผูมี้รายไดน้อ้ย ท่ีลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียน

เพื่อสวสัดิการแห่งรัฐหรือลงทะเบียนคนจน รวมทั้งสนบัสนุนโครงการ

ท่ีใหบ้ริการทางสงัคมผา่นหน่วยงานของเอกชนมูลนิธิ และองคก์ร

สาธารณประโยชนซ่ึ์งจะท�าใหก้ารออกนโยบายมีกฎหมายท่ีชดัเจนรองรับ

 “ท่ีมีการเสนอเป็น พ.ร.บ. การจดัประชารัฐฯเน่ืองจากของ

เดิมรัฐบาลไดจ้ดัท�าโครงการประชารัฐต่าง ๆ ในรูปแบบของการเสนอ

เป็นกองทุนหมุนเวยีนประชารัฐ เพื่อใชรั้บงบประมาณแทนกองทุนท่ีตั้ง

โดย พ.ร.บ.งบประมาณมีจุดประสงคเ์พื่อลดการเล่ือมล�้าโดยเฉพาะ แต่

ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา่ ควรท�าเป็น พ.ร.บ.หรือกฎหมาย

ใหช้ดัเจน ท่ีส�าคญัตอ้งมีกองทุนอยูใ่น พ.ร.บ. จะท�าใหโ้ครงสร้างถกูตอ้ง

มากกวา่ ซ่ึงขั้นตอนหลงัจากน้ี จะส่งใหส่้งคณะกรรมการประสานงานสภา

นิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) 

   ธุรกิจทวัร์จีนลดจ�านวนลง  นทท.เท่ียวเองมากข้ึน
 นายพงษภ์าณุ เศวตรุนทร์ ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา เปิดเผยวา่ จากการหารือกบัผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวและภาค

รัฐหลายหน่วยงาน พบธุรกิจทวัร์จีนลดจ�านวนมาก จาก 400 บริษทั

เหลือเพียง 100 บริษทั ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมการท่องเท่ียวเปล่ียนไป 

นกัท่องเท่ียวเร่ิมเดินทางเอง เท่ียวเองมากข้ึน โดยพบวา่ 78% ของนกั

ท่องเท่ียวจีนเดินทางเท่ียวไทยเป็นคร้ังแรก ท่ีเหลือเป็นนกัท่องเท่ียว

มาซ�้ า และสดัส่วน 58% เดินทางมากบัทวัร์ อีก 42% เดินทางมาเอง 

และแนวโนม้นกัท่องเท่ียวจีนเดินทางมาเองมากข้ึนต่อเน่ือง

 ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวจีนในเดือน ก.ค.หลงัเกิดเหตุเรือล่มท่ี

จงัหวดัภเูกต็ ยงัคงมียอดนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวลดไทย

มากเป็นอนัดบั 1 จ�านวน 929,771 คน ลดลง 0.87% ถือวา่ลดลงนอ้ย

กวา่ท่ีคาดไว ้สร้างรายได ้51,380 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.47% ขณะท่ียอด

รวม 7 เดือน นกัท่องเท่ียวจีน 6.86 ลา้นคน เพิ่มข้ึน 21.44% รายได้

รวม 371,345 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 27.86%

 “เช่ือวา่ไตรมาส 4 สถานการณ์ท่องเท่ียวน่าจะดีข้ึน            

นักท่องเท่ียวน่าจะกลับมาคึกคักอีกคร้ังเ น่ืองจากเป็นฤดูกาล                  

ท่องเท่ียวของไทย แต่กต็อ้งจบัตาสถานการณ์เศรษฐกิจฝ่ังยโุรป ค่า

เงินตุรกีท่ีผนัผวนลว้นมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวและยงั

ตอ้งลุน้วา่ช่วง 1 ต.ค.วนัชาติของจีน หรือโกลเดน้วกีนกัท่องเท่ียวจีน

น่าจะเดินทางท่องเท่ียวในไทยและคึกคกัมากข้ึน แมจ้ะมีปัญหาหลาย

อยา่งกต็าม”

 นายพงษภ์าณุ กล่าววา่ ส�าหรับยอดนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

ช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.61) รวม 22.65 ลา้นคน เพิ่มข้ึน 11% สร้าง

รายไดร้วม 1.18 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน 14.44%  จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีจ�านวนมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก ประกอบ

ดว้ยจีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว อินเดีย ญ่ีปุ่น เวยีดนาม ฮ่องกง 

สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจกัร ตามล�าดบั และนกัท่องเท่ียว

ท่ีสร้างรายไดสู้งสุด 10 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย จีน มาเลเซีย 

สหรัฐอเมริกา เกาหลี สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย อินเดีย ญ่ีปุ่น 

ฮ่องกง และรัสเซีย ตามล�าดบั

 ดา้นนางศุภภวรรณ ถนอมเกียรติภมิู นายกสมาคม

โรงแรมไทย กล่าววา่ ธุรกิจโรงแรมหอ้งพกัไม่ไดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์เรือล่มท่ีจงัหวดัภเูกต็มากนกั แต่ไม่น่าจะปรับ

ราคาเพิ่มข้ึนได ้ เน่ืองจากมีหลายปัจจยักดดนั โดยเฉพาะเร่ือง

เศรษฐกิจและค่าเงินในต่างประเทศ  ขณะท่ีสายการบินเร่ิมมีการ

ลดราคาตัว๋แลว้.

พิจารณาออกมาเป็นกฎหมายมาบงัคบัใชต่้อไป”

 นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์ รมว.คลงั กล่าววา่ ส�านกังานคณะ

กรรมการกฤษฎีกาตอ้งการใหเ้ป็น พ.ร.บ. จะตรงกบัวตัถุประสงคม์ากกวา่ 

และไม่ใช่ประเดน็วา่ตอ้งการใหเ้ป็น พ.ร.บ. แลว้ ท�าใหโ้ครงการอยูไ่ด้

ยาวและแกไ้ขยาก รายงานข่าวจากท�าเนียบรัฐบาล กล่าววา่ ส�าหรับสาระ

ส�าคญัของร่างกฎหมาย ไดก้�าหนดบทนิยาม หรือความหมายของค�าวา่

ประชารัฐสวสัดิการ และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐให้

เกิดความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการใชจ่้ายเเงินของ

กองทุนประชารัฐสวสัดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสงัคม ท่ีจะจดัตั้ง

ข้ึนในส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีดว้ยเช่นกนั 

รวมทั้งไดก้�าหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐสวสัดิการเพ่ือเศรษฐกิจ

ฐานรากและสงัคม โดยมี รมว.คลงั เป็นประธานกรรมการเสนอแผนการ

ด�าเนินงานมาตรการหรือโครงการเก่ียวกบัประชารัฐสวสัดิการทั้งหมด 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะล�าบากทุกประเภทต่อ ครม.ต่อไป

 นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ ยงัมีหนา้ท่ีก�าหนดผูรั้บผดิชอบ

ในการด�าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ รวมทั้ง

วเิคราะห์ผลกระทบจากการด�าเนินโครงการ เพื่อประกอบพิจารณา

ของครม.โดยส�านักงานปลดักระทรวงการคลงัท�าหน้าท่ีเป็นส�านักงาน

เลขานุการ และรับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการฯ

 อยา่งไรกต็าม กฎหมายยงัก�าหนดใหก้ารจดัประชารัฐ

สวสัดิการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบาง

ส่วนเป็นในการด�ารงชีพ ใหด้�าเนินการผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ซ่ึงการ

จดัประชารัฐสวสัดิการตามมาตราน้ี อาจแตกต่างกนัตามความเหมาะสม

และความจ�าเป็น ส�าหรับโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐและโครงการอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การด�าเนินการมาแลว้ระยะหน่ึงภายใตค้วามเห็นชอบ ครม. 

ดงันั้นตามกฎหมายฉบบัใหม่น้ีไดก้ �าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการ

โอนบรรดาเงิน ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ีสิน และภาระผกูพนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

กองทุนประชารัฐฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐฯ การจดัท�า

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ และการใหค้วามช่วยเหลือผา่น

บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารกองทุนประชา

รัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก วา่ดว้ยการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ

ฐานราก พ.ศ.2560 ใหเ้ขา้มาอยูภ่ายใตก้ฎหมายใหม่น้ีดว้ย.
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