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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2   ฉบับที�   299 วนัศุกร์ที�   29  กนัยายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 28 ก.ย - 2  ต.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม. 

อุณหภูมติํ�าสุด 21 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 - 34  องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

  อุณหภูมติํ�าสุด 20 -25 องศาเซลเซียส สูงสุด 27 - 30 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 วนัที�  28 ก.ย. - 2 ต.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�  

 อุณหภูมติํ�าสุด  22 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส           

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั�งทะเลคลื�นสูงมากกว่า 1-2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
 วนัที� 28 ก.ย. - 2 ต.ค. มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.   

 อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70ของพื�นที�และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31-35 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 28 ก.ย. - 2 ต.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยล 60 - 70 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 24-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 31 - 36 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

      มอบหมาย “คลงั” เร่งจดัทาํบญัชีผูสู้งอายุ

           นาํเงินส่วนผูส้ละสิทธิ� มาช่วยผูมี้รายไดน้อ้ย
 พล.ท.สรรเสริญ แกว้กาํเนิด โฆษกประจาํสาํนกันายก

รัฐมนตรี เปิดเผยวา่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อยา่งเป็นทางการนอก

สถานที�จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีไดส้ั�งการให้กระทรวงการคลงัจดัทาํแนวทางการดาํเนิน

การ เพื�อหาคาํตอบจาํนวนผูสู้งอายทีุ�สละสิทธิ� การรับเบี�ยยงัชีพผูสู้ง

อายจุากรัฐบาลวา่มีจาํนวนมากนอ้ยเพียงไร และประกาศใหไ้ดภ้าย

ในเดือนต.ค.ที�จะถึงนี� เพื�อที�รัฐบาลจะสามารถรับทราบการดาํเนิน

การดงักล่าวและนาํเงินในส่วนดงักล่าวไปช่วยสนบัสนุนผูสู้งอายทีุ�

มีรายไดน้อ้ยใหไ้ดรั้บเบี�ยยงัชีพสูงขึ�น จากปัจจุบนัที�มีการจ่ายแบบ

ขั�นบนัไดคือ อาย ุ60-69 ปี จะไดรั้บ 600 บาท อาย ุ70-79 ปีจะไดรั้บ

   ทาํสมาร์ทการ์ดพระสงฆใ์ชเ้กบ็เป็นฐานขอ้มูล

 เมื�อวนัที� 21 ก.ย.ที�รร.รอยลัริเวอร์ กรุงเทพฯสาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จดัสมัมนาเชิง

ปฎิบติัการการประชาสมัพนัธ์เชิงบูรณาการภายใตแ้นวนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจาํปีงบประมาณ 2560 โดย

มี นายออมสิน ชีวะพฤกษ ์ รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี ที�กาํกบัดูแล พศ.เป็นประธานเปิดงาน พร้อม

บรรยายพิเศษวา่ ข่าวประชาสมัพนัธ์เป็นสิ�งสาํคญั ปัจจุบนัมีช่องทางสื�อสารที�หลากหลาย และควรใชเ้ทคโนโลยี

ในการทาํงานดว้ย และทุกสาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั (พศจ.) จะตอ้งมีฐานขอ้มูลของพระภิกษุสามเณรทุก

รูป เพราะต่อไปจะตอ้งใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการทาํบตัรสมาร์ทการ์ดพระสงฆ ์ ซึ� งเป็นสิ�งที�ตนตอ้งการทาํใหส้าํเร็จ

เนื�องจากจะช่วยในการทาํงานดา้นพระพทุธศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี จึงอยากฝาก พศ.ทาํใหส้าํเร็จดว้ย ขณะเดียวกนั 

ทางกรมการปกครองพร้อมจะใหค้วามร่วมมือ แต่ตอ้งรอการจดัทาํฐานขอ้มูลของ พศ.ก่อน เพราะขอ้มูลของพระ

สงฆจ์ะเป็นขอ้มูลเฉพาะ ต่างจากฐานขอ้มูลของประชาชนที�ระบุไวใ้นบตัรประชาชนทั�วไป ดงันั�น พศ.จึงตอ้งเป็น

ฝ่ายจดัทาํฐานขอ้มูลของพระสงฆเ์บื�องตน้ใหน้โยบายไปวา่การจดัทาํฐานขอ้มูลพระสงฆน์ั�น ควรดาํเนินการ 2 

ระยะ โดยระยะแรกดาํเนินการในส่วนของพระสงฆที์�เป็นพระสงัฆาธิการและมีสมณศกัดิ� สูงๆก่อน เพราะกลุ่มนี�

จะมีโอกาสสึกออกไปนอ้ยมาก

 นายออมสินกล่าวดว้ยวา่ พศ.ยงัมีข่าวประชาสมัพนัธ์หน่วยงานของตวัเองนอ้ยมาก ทั�งที�งานที� พศ.ทาํ

นั�นมีเรื�องดีๆเยอะมาก แต่กลบัทาํงานแบบเงียบๆไม่มีคนรู้ ซึ� งการใหข้อ้มูลที�ดี ที�ถูกตอ้ง จะช่วยสร้างภาพ

ลกัษณ์องคก์รที�ดี ดงันั�นไม่ควรรอใหเ้กิดแต่ข่าวร้ายอยา่งเดียวเมื�อ พศ.ทาํงานอะไรมีผลงานอะไร ควรนาํเสนอ

ประชาสมัพนัธ์ดว้ย ซึ� งจากการที�ตนไดม้ากาํกบัดูแล พศ.ยนืยนัวา่ พศ.มีโครงการดีๆเยอะมาก.

 พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพนัธ์ รองผูว้า่การฝ่ายปฎิบติัการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลงัหารือร่วมกบับริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือบีอีเอม็ผูใ้หบ้ริการ

รถไฟฟ้าใตดิ้นเอม็อาร์ที,บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จาํกดั ผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค ์และบริษทัระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (บีทีเอสซี) ผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส มาหารือถึงแนวทางการอาํนวย

ความสะดวกให้กบัประชาชนที�จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช วา่รถไฟฟ้าที�เป็นส่วนของราชการ คือแอร์พอร์ตลิงค ์ ของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.),รถไฟฟ้าสายสีม่วงของรฟม.,รถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-สาํโรงและวงเวยีน

ใหญ่-บางหวา้ ของกรุงเทพมหานครจะเปิดใหป้ระชาชนใชบ้ริการฟรีจาํนวน 3 วนั คือระหวา่ง 25-27 ต.ค. ส่วน

รถไฟฟ้าสายสีนํ�าเงินหรือรถไฟฟ้าใตดิ้นเอม็อาร์ที ซึ� งเป็นสมัปทานของบริษทับีอีเอม็ และรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่วง

อ่อนนุช-หมอชิตและสนามกีฬาแห่งชาติ-วงเวยีนใหญ่ ซึ� งเป็นสมัปทานของบีทีเอสนั�น จะเปิดใหบ้ริการฟรี

เฉพาะวนัที� 26 ต.ค. เพียงวนัเดียวเท่านั�น ส่วนวนัอื�นๆจะเกบ็ค่าโดยสารในอตัราปกติ โดยจะเปิดใหบ้ริการไป

จนถึงเวลา 02.00 น. เป็นอยา่งตํ�า

 ดา้นนายวสุิทธิ�  จนัมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 

จาํกดั หรือผูใ้หบ้ริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ เผยวา่ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการเดินทางใหแ้ก่

ประชาชนช่วงพระราชพิธีฯ บริษทัฯจึงเปิดใหบ้ริการฟรีแก่ผูโ้ดยสารระหวา่ง 25-27 ต.ค.60 โดยในวนัที� 26 

ต.ค.60 จะเปิดใหบ้ริการถึงเวลา 02.00 น. โดยเตรียมขบวนรถไฟฟ้าไวใ้หบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารเตม็อตัรา และจะ

มีรถใหบ้ริการทุก 1 นาที ตลอดทั�ง 3 วนั

 รถไฟฟ้าใหบ้ริการฟรีวนัพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ใหแ้จง้การสละสิทธิ� ตามความสมคัรใจ จากนั�นกอ็าจจะมีการประกาศวา่ 

นี�คือตวัอยา่งของคนไทยที�พร้อมจะเอื�อเฟื� อเผื�อแผใ่หค้นอื�น ส่วนจะให้

รางวลัเครื�องปลอบใจยกยอ่งคุณงามความดีจะเป็นเหรียญตราหรืออะไรก็

วา่กนั” 

 วนัเดียวกนัที�ประชุม ครม.เห็นชอบการแต่งตั�ง นายอาํพน 

กิตติอาํพน เป็นประธานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติชุดใหม่ โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ นายวรากรณ์ สามโกเศศ 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณอยธุยา  นายศกัรินทร์ ภมิูรัตน   นายทวศีกัดิ�  

กออนนัตกลู นายสนิท อกัษรแกว้ นายอชัพร จารุจินดา นายลกัษณ์ 

วจนานวชั และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ เป็นกรรมการ ตั�งแต่ 19 

ก.ย. 2560 เป็นตน้ไป.

700 บาท อาย ุ80-89 ปี จะไดรั้บ 800 บาท อาย ุ90 ปีขึ�นไปจะไดรั้บ 

1,000 บาท 

 “นายกฯ ยงักล่าวดว้ยวา่ การดาํเนินการช่วยเหลือของ

ประเทศไทยในขณะนี�  จะแบ่งเฉลี�ยใหเ้ท่ากนัหมดไม่ได ้ บางเรื�อง

รัฐบาลอาจจะตอ้งช่วยคนที�มีฐานะไม่ดีมากกวา่ แต่ตอ้งเป็นความ

สมคัรใจซึ�งในขอ้เทจ็จริงแลว้ผูสู้งอายทีุ�อาย ุ60 ปี ขึ�นไป ที�ไม่ไดไ้ป

ลงทะเบียนกถื็อวา่ไม่ไดรั้บเงินเบี�ยยงัชีพอยูแ่ลว้ แต่กมี็ความกงัวล

กนัวา่ อาจจะมีการสวมสิทธิ� ขึ�น ดงันั�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทาง

ของนายกฯทางกระทรวงคลงัจะตอ้งไปดูวธีิการทาํเหมาะสม เช่น 

อาจจะเชิญชวนใหผู้สู้งอายทุุกคนไปลงทะเบียนและผูที้�มีรายไดสู้ง



(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       

ทรรศนะ

( ลง  29  ก.ย.  60 )                       

( ลง  29  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       



ทรรศนะ

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       



ทรรศนะ

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง  25  ก.ย.  60 )                       
(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       

(  7 วนัลง 18 ก.ย.  60 )                       


