“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจําเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์

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

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. เปิดให้ลงนามถวายพระพร “พระราชินี” ในรัชกาลที่ 9
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ บริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดสถานที่
บริเวณชั้น 1 เพื่อให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ภายหลัง จากพระองค์เ สด็จ ฯ มาประทับ ณ รพ.จุฬ าลงกรณ์ เพื่อ รัก ษาพระอาการประชวรจากเชื้อ ไข้ห วัด ใหญ่
จากแถลงการณ์โดยสํานักพระราชวัง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ส.ค. 61 โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า
ในช่วงเช้าของวันที่ 19 ส.ค.61 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรอท (ไข้) ร่วมกับทรงพระกรรสะ
(ไอ) มากขึ้น คณะแพทย์ฯ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ ผลการตรวจทาง
จุลชีววิทยา พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้ว พบว่าพระอาการโดยรวมดีขึ้น ทรงรู้พระองค์ดี
พระปรอทลดลง ทรงพระกรรสะลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่ รพ.จุฬาลงกรณ์
ต่ออีกระยะหนึ่ง
สําหรับสถานที่ที่จัดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรนั้น ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประทับตรงกลางระหว่างธงสัญลักษณ์ประจําพระองค์ ส.ก., ธงชาติไทย และ
ธงสภากาชาดไทย พร้อมด้วยพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และพานดอกไม้สีเหลือง ทางด้านขวามือได้จัดตั้งโต๊ะสําหรับให้
ประชาชนลงนามถวายพระพร โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังคอยอํานวยความสะดวก ส่วนด้านซ้ายมือได้จัดโต๊ะ
สําหรับทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ซึ่งมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ถวายแจกันดอกไม้ โดยเปิดให้ประชาชนลงนาม
ถวายพระพร บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (เดลินิวส์)
2. สถ. ยันไม่มีงาบหัวคิวโรงไฟฟ้าขยะ
เมื่อวานนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยถึงกรณีโครงการจัดตั้ง
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพื่อแปรรูปผลิตพลังงานขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่า กระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะต่อ ครม. และมีมติรับทราบแนวทางการจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้การดําเนินการยังอยู่ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 2559-2564 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ ครม. ซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อ 3 พ.ค. 2559 ขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขงบประมาณที่
ชัดเจน เนื่องจากนโยบายกําหนดให้โครงการเป็นการร่วมทุนกับเอกชน ไม่ได้ให้ใช้งบประมาณของรัฐ หรือของ อปท.
โดยเอกชนต้องร่วมดําเนินการผ่านคลัสเตอร์ที่ขณะนี้ได้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ 324 แห่ง ของ อปท. เพื่อแก้ไขปัญหา
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ขยะมูลฝอย โดยมีคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับจังหวัดพิจารณา ซึ่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะจะกําจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างจากบ่อฝังกลบที่สร้างปัญหามลพิษในบริเวณโดยรอบ
ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจะเป็นการกําจัดขยะแบบระบบปิด ขยะจะถูกนําเข้าสู่พื้นที่โรงงานโดยตรง มีระบบ
บําบัดกลิ่นภายใน มีระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งยังมีการควบคุมมลพิษที่ควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ยืนยันว่าไม่
มีองค์กรเฉพาะของ สถ. เพื่อพิจารณาโครงการฯ มีเพียงแต่การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ระดับพื้นที่แ ละส่ว นกลาง ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบีย บเรียบร้อยของบ้านเมือ ง
ฉบับที่ 2 ปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นฝ่ายเลขาฯ เท่านั้น เพื่อลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนและต่างคนต่างทําอย่างเช่นในอดีต" (กรุงเทพธุรกิจ)
3. พช. ปลื้มแห่ช็อปโอท็อปกว่าพันล้าน
เมื่อวานนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ในฐานะแม่งานใหญ่ของการจัดงาน
“ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ช่วงวันที่ 11-19 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เปิดเผยยอดจําหน่าย 9 วัน รวม 1,039,832,026 บาท ยอดผู้เข้าชมงาน 328,231 คน
โดยประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นกลุ่มที่มียอดจําหน่ายสูงที่สุดรวมกว่า 331 ล้านบาท รองลงมาคือประเภทของใช้
ของตกแต่ง ของที่ระลึก กว่า 124 ล้านบาท ขณะที่โซนศิลปินโอท็อป สร้างยอดจําหน่ายได้กว่า 130 ล้านบาท ทั้งนี้
การจัดงานก่อนหน้านี้ทั้ง 6 ครั้ง ยังไม่เคยมีครั้งใดที่ยอดขายถึง 1 พันล้านบาท โดยผลสําเร็จของการจัดงานครั้งนี้เกิดจาก
ความต่อเนื่องของการจัดงานเป็นครั้งที่ 7 และพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีสินค้าจํานวนมากและหลากหลายจาก
ทั้ง 76 จังหวัด เกือบ 20,000 รายการมารวมกันอยู่ที่เดียวเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ (ข่าวสด)
4. น้ําท่วมน่านเริ่มคลีค่ ลายเฝ้าระวังเขื่อนปราณบุรี
เมื่อวานนี้ นายสําเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อํานวยการ
ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําและพื้นที่เสี่ยงสําคัญ ว่า สภาพฝนวันที่ 20 ส.ค.
ประเทศไทยยังมีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ทําให้ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะ 15 จังหวัดที่ต้อง
เฝ้าระวัง ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และตาก ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด ภาคใต้ ได้แก่ ระนอง
และพังงา จากเดิมที่สั่งให้เฝ้าระวัง 18 จังหวัด ส่วนสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งเป็น
อ่างขนาดใหญ่ที่มีระดับเกินเกณฑ์ควบคุมและปริมาณน้ําเกินร้อยละ 80 ของความจุ ล่าสุดเพิ่มเขื่อนปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้เขื่อนเฝ้าระวังพิเศษเพิ่มเป็น 5 แห่ง จาก 4 แห่ง
ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย สรุปอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ว่า ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 8 จังหวัด แยกเป็น สถานการณ์ภัยจากพายุโซน
ร้อนเบบินคา 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา และเชียงราย สถานการณ์ภัยจากพายุโซนร้อนเซินติญ 5 จังหวัด ได้แก่
นครพนม อุบลราชธานี บึงกาฬ กาฬสินธุ์ และเพชรบุรี
ทั้งนี้ ปภ.จังหวัดน่าน รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดเริ่มลดลงแล้ว มีเพียงชุมชนบางแห่ง
ที่มีน้ําท่วมขังบางจุดที่เป็นแอ่งและพื้นที่ท่วมซ้ําซาก โดยหน่วยงานราชการและเอกชนเตรียมบูรณาการชําระล้างดินโคลน
เก็บขยะ และล้างทําความสะอาดพื้นที่บางส่วน (ไทยโพสต์)
5. “บิก๊ ป้อม” ย้ํานโยบายฝ่ายมั่นคงภาคใต้
เมื่อวานนี้ ที่ จ.ชุมพร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 44 โดยกําชับให้ประสานทํางานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะมิติความมั่นคงเพื่อให้กลไกด้านเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าต่อได้ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน

3
ทั้งในและต่างประเทศ เพราะความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญ สู่ค วามมั่นคงที่ยั่งยืน
ขณะเดียวกันให้สกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายในเส้นทางลําเลียงผ่าน และร่วมกันดูแลสนับสนุน
การแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการชุมชน พร้อมทั้ง
ขอให้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัญหาสําคัญของการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง โดยให้เตรียมความพร้อม สนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์
จากนั้นเดินทางมาตรวจราชการที่ศาลากลาง จ.ชุมพร และมอบนโยบายการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่างๆ
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีเขตแดนติดประเทศเพื่อนบ้านมีความเสี่ยงและล่อแหลมต่อความมั่นคง ทั้งปัญหายาเสพติด
และผู้มีอิทธิพล การลักลอบค้าอาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์
รวมทั้งการทําประมงผิดกฎหมายและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ (ข่าวสด)
6. มอบโฉนดทีด่ นิ คืนประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 2 สํานักงานตํารวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข
ผบช.ภ.7 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้ประชาชน ตามนโยบายคืนความสุขของ
รัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ดํารงธรรม ทหาร ฝ่ายปกครอง พนักงานอัยการ ที่ดินจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และผู้กู้
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้สั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งดําเนินการปราบปรามผู้กระทําผิด
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ และจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินประชาชน พร้อมดําเนินการคืนโฉนด
ทรัพย์สินให้ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รอบแรกดําเนินการมา 15 วัน สามารถนําโฉนดที่ดินมอบคืนให้กับประชาชน
จํานวน 99 ราย และอยู่ระหว่างดําเนินการเจรจาอีกเกือบ 400 ราย โดยพิจารณาตามความเป็นจริง หากเจ้าหนี้ได้รับ
ดอกเบี้ยตามสมควรแล้ว ก็ขอให้ยกเลิกสัญญาและคืนโฉนดให้กับลูกหนี้ ส่วนรายที่ไม่ได้เอาเปรียบผู้กู้ ก็ให้ทําสัญญาใหม่
โดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนด ส่วนรายใดที่พอจะกู้ธนาคารได้ ก็จะให้ย้ายไปที่ธนาคาร แต่หากเจ้าหนี้
รายไหนไม่ยอมเจรจา เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องรายละเอียดของเจ้าหนี้ มีการดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ ทิศทางการเงินเป็นอย่างไร มีการฟอกเงิน เสียภาษีหรือไม่ ส่วนรายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถเข้ามา
แจ้งความหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่สํานักงานตํารวจภูธรภาค 7
ถนนข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม หรือโทร. 03-4245-9909. (เดลินิวส์)
7. ขยายสิทธิเบิกค่าตรวจ อีก 56 รายการ เริ่ม 1 ก.ย.นี้
เมื่อวานนี้ น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมประกาศรายการ
ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ให้สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มเติมจากเดิมอีก 56 รายการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคล
ในครอบครัวจํานวนกว่า 4.5 ล้านคน เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังปรับปรุงแก้ไขรายการ
ค่าบริการและข้อบ่งชี้ตามหลักเกณฑ์เดิม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 495 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560) เพื่อให้สามารถใช้ตรวจได้
ครอบคลุมโดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการตรวจรักษา คาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 การเพิ่มรายการ
ค่าตรวจวินิจฉัยในครั้งนี้ คณะทํางานได้นํารายการและอัตราค่าบริการจากสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET)
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ที่เสนอมาเพื่อพิจารณาและกําหนดเป็น อัต ราในการเบิก จ่า ยค่า บริก ารสาธารณสุข
ทั้งนี้ สถานพยาบาลสามารถเสนอรายการค่าบริการพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาประกาศเพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยที่จําเป็นได้มากขึ้น (มติชน)
********************

