“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจําเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์

อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะดําเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย และสําเร็จประโยชน์
ที่พึงประสงค์ คือ ยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”
พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๖๑

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้มีข่าวเกีย่ วกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. ดันงบปี' 63 แก้ยากจน รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มเม็ดเงินเชิงพื้นที่
เมื่อวานนี้ พล.อ.ประยุท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2563 ต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ ว่า การจัดทํางบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)
ได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางไปก่อนหน้านี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 ด้าน รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2565 รวม 23 ฉบับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25602564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 แผนการปฏิรูปประเทศและ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล ทั้งนี้ เป้าหมายสําคัญคือต้องสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ให้มั่นคงและยั่งยืน ตอบโจทย์
ผลักดันประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงขจัดความยากจน ลดเหลื่อมล้ํา และในฐานะไทยเป็นประธานอาเซียน
ในปี 2562 ต้องผลักดันให้ประเทศมีบทบาทในระดับเอเชียและอาเซียนมากขึ้น
ด้าน นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กล่าวว่า ในวันที่ 4 ม.ค. 2562 นายกรัฐมนตรี
จะเป็นประธานร่วมกับ 4 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ คือ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย จะร่วมพิจารณารายละเอียดการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2563 และเสนอให้ ครม. เห็นชอบ สําหรับปีงบประมาณ 2563 จะยังจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล
แม้มีข่าวว่ารัฐบาลทํางบประมาณขาดดุลสูง แต่ยืนยันว่ายังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง และวินัยการเงินและ
การคลัง “ขณะนี้เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวต้องการแรงขับเคลื่อน จําเป็นต้องทํางบประมาณขาดดุล โดยเราตั้งเป้าหมาย
การเติบโตไม่ต่ํากว่าปีละ 4% และมีโจทย์สําคัญว่าจะทําอย่างไรให้งบประมาณลงไปสู่เชิงพื้นที่มากขึ้น” (โพสต์ทูเดย์)
2. น้ําท่วมปักษ์ใต้ ปภ. ชี้ 3 จว.หนัก-สูญหาย 1 เตือน 16 จว.รับมือฝนถล่ม
เมื่อวานนี้ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัย
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 15-17 ธันวาคม ทําให้เกิดน้ําท่วม
ฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 28 อําเภอ 111 ตําบล 528 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 52,963 ครัวเรือน 166,513 คน สูญหาย 1 ราย โดย จ.นครศรีธรรมราช เกิดน้ําท่วม พื้นที่ 17 อําเภอ
ได้แก่ อ.เมือง อ.ชะอวด อ.พิปูน อ.ช้างกลาง อ.สิชล อ.นบพิตํา อ.ท่าศาลา อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ลานสกา
อ.พรหมคีรี อ.จุฬาภรณ์ อ.ขนอม อ.ทุ่งสง อ.ปากพนัง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เชียรใหญ่ รวม 77 ตําบล 377 หมู่บ้าน
ประชาชนเดือดร้อน 49,840 ครัวเรือน 155,862 คน สูญหาย 1 ราย ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มขึ้น จ.สุราษฎร์ธานี เกิดฝน
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ตกหนัก 7 อําเภอ ได้แก่ อ.ท่าฉาง อ.ไชยา อ.เกาะสมุย อ.เมืองสุราษฎร์ อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก และ อ.ท่าชนะ
รวม 25 ตําบล 110 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 3,123 ครัวเรือน 10,651 คน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง และ จ.พัทลุง
เกิดฝนตกหนัก ทําให้น้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อําเภอ ได้แก่ อ.กงหรา อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง และ อ.เขาชัยสน
รวม 9 ตําบล 41 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วมขังอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมกําชับจังหวัด
เร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป
นอกจากนี้ ได้ประสาน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย
จากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงไปถึง 19 ธ.ค.นี้ อาจทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่ง น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก
ดินโคลนถล่ม รวมถึงทะเลมีคลื่นลมแรง พื้นที่เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม ได้แก่ ชุมพร (อ.สวี อ.ท่าแซะ อ.หลังสวน อ.ละแม
อ.ปะทิว อ.พะโต๊ะ และ อ.ทุ่งตะโก) สุราษฎร์ธานี (อ.ไชยา อ.ท่าชนะ อ.วิภาวดี อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ท่าฉาง อ.คีรีรัฐนิคม
และ อ.เกาะสมุย) และ จ.นครศรีธรรมราช (อ.สิชล อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ท่าศาลา อ.ขนอม อ.นบพิตํา อ.ลานสกา อ.พิปูน และ
อ.พรหมคีรี) (แนวหน้า)
ด้าน กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบถึงวันที่ 17 ธ.ค.
ฉบับที่ 15 ว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน
และน้ําป่าไหลหลาก สําหรับคลื่นลมมีกําลังแรงบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณทะเลอันดามัน ห่างฝั่งคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ส่วนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมี
อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง บริเวณเทือกเขาสูงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด 8-15 องศาเซลเซียส
บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สําหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น
ไว้ด้วย (ไทยรัฐ)
3. เติมเต็ม “สวัสดิการแห่งรัฐ” รอฟังแถลงใหญ่ 19 ธ.ค.
เมื่อวานนี้ นายกอบศัก ดิ์ ภูต ระกูล รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้
ที่ทําเนียบรัฐบาล จะมีการจัดงาน “สร้างสุขทุกช่วงวัย : สวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งเป็นอีกงานสําคัญในการต่อสู้ลดความ
เหลื่อมล้ํา ซึ่งสาเหตุที่ต้องจัดงานเนื่องจากสวัสดิการภาครัฐที่ดูแลประชาชนปัจจุบันมีมากครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย
หลายคนยังไม่ทราบว่าเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรบ้าง รวมถึงไม่ทราบว่าจะติดต่อที่ไหน ที่สําคัญคือประชาชนไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าใครมาสวมสิทธิ์เราหรือไม่ งานครั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือข้อมูลสวัสดิการภาครัฐระหว่าง
หน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการประชาชนทุกประเภท 9 หน่วย อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง เป็นต้น โดยมี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน และมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ติดตามรับชม
ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงสวัสดิการภาครัฐด้านต่างๆ มากกว่า 40 ประเภท แบ่งเป็นด้าน
สําคัญต่างๆ เช่น สวัสดิการสําหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการสําหรับวัยเรียน สวัสดิการสําหรับวัยแรงงาน สวัสดิการ
สําหรับผู้ป่วย สวัสดิการสําหรับผู้มีรายได้น้อย สวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะมีการสาธิต
ระบบอีเวลแฟร์ของกรมบัญชีกลาง ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้ว่าตนได้รับสวัสดิการอะไรอยู่บ้าง และระบบข้อมูล
ประชาชนเพื่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําแบบมุ่งเป้าด้วย (แนวหน้า)
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4. “นายกรัฐมนตรี” สั่งสแกนทุกพืน้ ทีช่ ่วยผูด้ ้อยโอกาส
เมื่อวานนี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการด่วนให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความช่วยเหลือเด็กชายวัย 10 ขวบ และน้องชายวัย 1 ปี 5 เดือน
ที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านเช่าหลังหนึ่งใน อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ พร้อมทั้งติดตามหาแม่ของเด็กทั้ง 2 คน หลังมีการแชร์ข่าว
ในโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะสิทธิอันพึงมีพึงได้ขั้นพื้นฐานของประชาชน เนื่องจากได้รับรายงานว่าเด็กชายวัย 10 ขวบไม่มีที่เรียน ที่อยู่
อาศัยไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีอาหาร และไม่มีคนดูแล พร้อมทั้งย้ําว่าการดูแลผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อยเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้
ความสําคัญอย่างมาก เพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรความยากลําบากและบรรเทาภาระค่าครองชีพ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บ้านประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ทุกรูปแบบ “นายกรัฐมนตรีกําชับให้ทุกจังหวัดเอกซเรย์
ตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีผู้ยากไร้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนถูกทอดทิ้งไว้ตามลําพังหรือไม่ หากพบให้เร่งช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน อย่าปล่อยให้เด็กหมดอนาคต ทั้งๆ ที่เขาเป็นอนาคตของชาติ ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนที่พบเห็นผู้ยากไร้
หรือด้อยโอกาสแจ้งข้อมูลไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยทันที” (ไทยโพสต์)
5. กกต. ได้ผสู้ มัคร ส.ว. ระดับอําเภอ
เมื่อวานนี้ ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึง
การเลือกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอําเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ว่า มีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ
จํานวนทั้งสิ้น 5,899 คน เพศชาย 4,389 คน และเพศหญิง 1,510 คน โดยสมัครด้วยตนเอง 5,410 คน และ
สมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนําชื่อจากองค์กร 489 คน สําหรับการลงคะแนนเลือกในระดับจังหวัด 1.ประเภท
สมัครอิสระ มี 72 จังหวัดที่ต้องเลือกกันเอง ส่วนอีก 5 จังหวัดที่ไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกกันเอง ได้แก่ กระบี่ พังงา
ระนอง ชุมพร และสมุทรสาคร 2.ประเภทที่มีองค์กรแนะนํา มี 8 จังหวัด ที่ต้องเลือกกันเอง ได้แก่ กทม. ปทุมธานี
อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด และน่าน ส่วนอีก 69 จังหวัดไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกกันเอง
3.จังหวัดที่ต้องลงคะแนนเลือก ส.ว. ทั้ง 2 วิธีการสมัคร จํานวน 8 จังหวัด ได้แก่ กทม. ปทุมธานี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา
ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด และน่าน และ 4.จังหวัดที่ไม่มีการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 5 จังหวัด
ได้แก่ กระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร และสมุทรสาคร โดยในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ จะคัดให้เหลือ 2,778 คน สํานักงาน
กกต. ประมาณการข้อมูลผู้สมัครที่จะมาลงคะแนนเลือก ส.ว.ในระดับประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 2,778 คน ประกอบด้วย
สมัครด้วยตนเอง 2,323 คน และสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนําชื่อจากองค์กร 455 คน และจะดําเนินการเลือก
ส.ว.ระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อให้ได้ผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา
200 คน แล้วเสนอบัญชีรายชื่อให้ คสช. คัดเลือกเหลือ 50 คน ต่อไป (มติชน)
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