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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ
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ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้

ลงประกาศโฆษณาถูกตอ้งตามกฎหมาย ทุกจงัหวดั ทั �วประเทศ

 
ปีที�   2   ฉบับที�   280  วนัจนัทร์ที�   4   กนัยายน   พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 4 - 6 ก.ย มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม. 

อุณหภูมติํ�าสุด 22 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 - 35  องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 21 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 วนัที�   4 - 6  ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�  

 อุณหภูมติํ�าสุด  22 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -35 องศาเซลเซียส           

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ  1 เมตร ห่างฝั�งทะเลคลื�นสูง   1 - 2  เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
 วนัที�  4 - 6  ก.ย. มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที�   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.   

 อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 4 - 60  ก.ย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยล 60 - 70 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 31 - 35 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

    งาน “เกษตรไทยกา้วหนา้ ภายใตร่้มพระบารมี”

       รพ.เอกชน ออกจากระบบ-ไม่กระทบผูป่้วย
 เมื�อวนัที� 28 ส.ค. นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวถึงกรณี รพ.มเหสกัข ์รพ.เอกชนรับผูป่้วยบตัรทอง 109,717  ราย 

รพ.แพทยปั์ญญา รพ.วภิารามปากเกร็ด และ รพ.บางนา 1 ขอถอนตวัออกจากการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อใหแ้ก่คลินิกชุมชนอบอุ่นและหน่วยบริการยอ่ยอีก 18 แห่ง รวมประชาชนที�จะไดรั้บผลกระทบราว 1.4 แสนคน วา่การ

ถอนตวัของ รพ.เอกชน พบไดต้ลอด จากหลายสาเหตุ เช่น รพ.มเหสกัข ์ขอออกจากระบบบตัรทองเพราะปัญหาภายในรพ.แต่ที�แน่ ๆ ทั�ง สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และ กทม.ร่วมกนัหาทางออกเพื�อไม่ใหเ้กิดความเดือดร้อน

กบัประชาชนบตัรทองที�อยูใ่นเขตที�ไดรั้บการดูแล รพ.มเหสกัข ์แต่อยา่งไรกต็ามตอนนี�ยงัไม่ไดรั้บรายงานวา่มี รพ.เอกชน ขอถอนตวัเพิ�มซึ� งตามระเบียบตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 3 เดือนและปีหนา้จะแกร้ะเบียบใหม่ใหแ้จง้ล่วงหนา้ 1 ปี 

 อีกดา้นที�สาํนกังานประกนัสงัคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกลุ เลขาธิการสาํนกังานประกนัสงัคม (สปส.) กล่าวถึงกรณี รพ.เอกชน ทยอยออกนอกระบบประกนัสงัคมวา่ น่าจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจซื�งกนั

และกนัเป็นอยา่งดี ที�ผา่นมาอาจจะบอกวา่ สปส.มีเงื�อนไขการจ่ายค่ารักษาที�เอาเปรียบ มั�นใจวา่ที� สปส.จ่ายอยูน่ั�นไม่นอ้นเกินไป เพราะจะเห็นวา่ รพ.ที�แจง้ออกไม่ไดบ้อกวา่ขาดทุน อยา่ง รพ.ยนัฮี มีผูป้ระกนัตน 

156,579 คน แจง้ออกเพราะตอ้งการเป็น รพ.เฉพาะทาง ส่วน รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดูแลผูป้ระกนัตน 149,343 คน ยกให ้รพ.การุญเวช เป็นเจา้ของเดียวกนัดูแล ส่วนที� จ.ระยองออกเพราะผูป้ระกนัตน

นอ้ยเกินไปแค่ 19,817 คน สปส.ไดแ้จง้ใหผู้ป้ระกนัตนทราบเพื�อเปลี�ยน รพ.ใหม่ภายในวนัที� 31 ต.ค.หากใครไม่แจง้ สปส.จะจดัรพ.ใหเ้องโดยเลือกที�ใกลก้บัสถานประกอบการหากไม่สะดวกขอเปลี�ยนไดห้ลงั

วนัที� 1 ม.ค.-31 มี.ค.61 ขณะนี�ไดป้รับการจ่ายเงินรักษาโรคยาก ซบัซอ้น เพิ�มเติมใหก้บั รพ.รัฐและรพ.เอกชนจะไดอ้านิสงส์ดว้ยแน่นอน อยา่งไรกต็ามการเขา้ออกของ รพ.ในระบบประกนัสงัคมมีทุกปี ปีนี�ออก

ไป 3 แห่ง มีเขา้มาใหม่ 2 แห่ง คือ รพ.เมโย ที�เปลี�ยนชื�อเป็น รพ.เปาโล และรพ.มิชชั�น ส่วนความเป็นไปไดใ้นการตั�ง รพ.ประกนัสงัคมนั�น มองวา่ผูป้ระกนัตนส่วนใหญ่อยูใ่นเมืองใหญ่มี รพ.รัฐ รพ.เอกชน เพียง

พอที�จะรองรับ ถา้ สปส.จะสร้างเพียงแห่งเดียวจะเหมือนเป็นการเลือกปฎิบติั ถา้สร้างเยอะในเมืองใหญ่จะยิ�งทาํใหเ้กิดความเหลื�อมลํ�าไปอีกไม่เป็นธรรมกบัระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศ

    ประสบความสาํเร็จ ยอดขายเกินเป้า คนเขา้ชมนบัแสน
 พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

วา่ ผลจากการการจดังานเกษตรไทยกา้วหนา้ ภายใตร่้มพระบารมี 

ตั�งแต่วนัที� 16-20 สิงหาคม 60 ที�ผา่นมา รวมการจดังาน 5 วนั สามารถ

สรุปนกัท่องเที�ยวไดก้วา่ 104,792 ราย เป็นชาวไทย 99,441 รายและ

เป็นชาวต่างชาติ 5,351 ราย มีรายไดท้ะลกักวา่ 24.55 ลา้นบาท โดย

แบ่งเป็นรายไดเ้งินสดหมุนเวยีนภายในงาน กวา่ 16.73 ลา้นบาท 

และมีการสั�งซื�อสินคา้โดยตรงจากเกษตรกรและผูป้ระกอบการ รวม

ทั�งการเจรจาซื�อขายสินคา้ในระยะยาวอีกกวา่ 7.82 ลา้นบาท ซึ�ง

โดยโซนที�จาํหน่ายสินคา้สูงสุด แปลงใหญ่ สามารถจาํหน่ายทุเรียน

ทรายขาว จากจ.ปัตตานี ไดก้วา่ 1,000 ลกู รองลงมาเป็น โซนตลาด

เกษตรกร และโซนอาหารตามลาํดบั

 โดยการจดังานดงักล่าวไดรั้บการตอบรับจากประชาชน

ชาวกรุงเทพฯเป็นจาํนวนมาก ซึ�งสินคา้บางรายที�กระทรวงเกษตรฯ

คาดการณ์ไวห้มดก่อนและมียอดสั�งซื�ออยา่งต่อเนื�องทั�งนี� เป็นเพราะ

จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ขายดีทุกรายการ อาทิ อโวคาโด กลว้ย 

สบัปะรด ลาํไย ตอ้งสั�งสินคา้จากต่างจงัหวดัเขา้มาเพิ�มในวนัสุดทา้ย 

และขายหมดอยา่งรวดเร็ว นอกจากนี�  ยงัมีสินคา้อื�นๆ ที�ไดรั้บความ

นิยม อาทิ โคขนุเนื�อจากกลุ่มสหกรณ์ขา้วเหนียวเขาวง กไ็ดรั้บความ

นิยมมากมีการสั�งซื�อเพิ�มเติม 

 นอกจากการขายสินค้าภายในงานยงัมีการแสดง

นวตักรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนก็ไดรั้บความ

สนใจจากผูเ้ขา้ชมงานดว้ยเช่นกนั รวมถึงมีการฝึกอบรมและ

ใหบ้ริการทางการเกษตรอีกกวา่ 2,500 รายอยา่งไรกต็ามจาก

เสียงสะทอ้นจากประชาชนส่วนใหญ่นั�นมีความพึงพอใจใน

การจัดงานเป็นอย่างมากเพราะนอกจากภายในงานจะมีสินค้า

คุณภาพใหไ้ดซื้�อหากนัแลว้ ภายในงานยงัประกอบไปดว้ยหลาย

กิจกรรมที�ใหท้ั�งความบนัเทิงและความรู้ไปพร้อม ๆ กนันั�นเอง

สินคา้ที�นาํมาจาํหน่ายเป็นสินคา้ที�มีคุณภาพดี ผูบ้ริโภคมีความ

มั�นใจในการซื�อสินคา้สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตของเกษตรกร

ที�นาํสินคา้ที�มาจาํหน่ายไดจึ้งทาํให้เกษตรกรเกิดความมั�นใจที�จะ

ขายสินคา้มากขึ�น นอกจากนี� ในโซนของการอบรมสงัคมเมือง ใน

แต่ละวนักมี็ประชาชนสนใจมารับความรู้กนัอยา่งมากมาย เนื�องจาก

หลกัสูตรที�กระทรวงเกษตรฯ จดัทาํเป็นเรื�องใกลต้วัและสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงรวมถึงสามารถนาํไปสร้างเป็นอาชีพไดอี้ก

ดว้ย

 นายสมชาย   ชาญณรงคก์ลุ   อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตรกล่าวเพิ�มเติมวา่ สาํหรับการจดังานดงักล่าว กรมฯ ได้

มีการคดัสรรสินคา้ที�นาํมาจดัแสดงภายในงานอย่างเขม้ขน้เพราะ

กรมฯ ตอ้งการสร้างความเชื�อมั�นใหก้บัผูบ้ริโภค และเขา้ใจมองเห็น

การทาํงานของภาครัฐที�ผา่น ๆ มาวา่มีการเอาจริงเอาจงัที�จะส่งเสริม

พฒันาภาคการเกษตรมาโดยตลอดอยา่งต่อเนื�อง    โดยเฉพาะผลไม้
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( 7วนัลง  28  ส.ค. 60 )                       

( 7วนัลง  28  ส.ค. 60 )                       



ทรรศนะ

( 7วนัลง  28  ส.ค. 60 )                       

( 7วนัลง  28  ส.ค. 60 )                       

( 7วนัลง  28  ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       



ทรรศนะ

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  24 ส.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       



ทรรศนะ

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       



*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

*( 7วนัลง  11  ก.ค. 60 )                       

ทรรศนะ


