ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาทีส่ ุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. มท. ดีเดย์ 4 คําถามบิก๊ ตู่ 12 มิ.ย.นี้
เมื่อวานนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงการรวบรวมคําตอบจาก 4 คําถามของ
นายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติให้ กทม. และส่วนภูมิภาคที่จะรับฟังความเห็น
ของประชาชน ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ โดยใช้เวลาราชการตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ผู้ที่จะแสดงความ
คิดเห็นหรือตอบคําถามต้องไปแสดงตัวที่ทที่ าํ การเขต 50 เขตของ กทม. หรือที่ศนู ย์ดํารงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดํารงธรรม
อําเภอทั่วประเทศ และต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนป้องกันการสวมสิทธิ์จากบุคคลอื่น โดยทางการจะมีแบบฟอร์ม
ให้กรอกแสดงความคิดเห็น
ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าการรับฟังความเห็นหลังจากนายกรัฐมนตรีฝาก 4 คําถามถึงประชาชน
โดยจะเริ่มรับฟังความเห็นของประชาชนวันที่ 12 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป ประชาชนใน กทม. แสดงความเห็นได้ที่สํานักงานเขต
ทั้ง 50 เขต ศูนย์ดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือสายด่วน 1111 ส่วนต่างจังหวัดเสนอความคิดเห็นได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอและจังหวัด ซึ่งมีกว่า 848 แห่ง
ทั่วประเทศ ซึง่ หลังเปิดรับฟังความเห็นแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะประมวลผลเพื่อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีทุก 10 วัน
โดยประมวลผลครั้งแรกในวันที่ 20 มิ.ย. ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะเปิดรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่องโดยยังไม่มีกําหนด
(ข่าวสด)
2. สั่งสอบทหารเอี่ยวค้าอาวุธ – “มท.1” ย้ํา ผวจ. กวดขันชายแดน
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนอาก้า 30 กระบอก และกระสุนปืนเอ็ม 79 จํานวนมาก ภายในรถกระบะ
ทะเบียนตรากงจักร 1510 ของ พ.อ.อ.ภคิน เดชพงษ์ สังกัดกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) กทม. ซึ่งประสบอุบัติเหตุที่ จ.ตราด จนถูกจับกุมพร้อม ร.ต.ท.เรียง พิเสิด ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และนายจักรพงษ์ หรือคิง โกลเรียง ซึ่งคาดว่าทั้ง 3 คนมีความเชื่อมโยงกัน รวมถึงอีกคดี
ที่มีการส่งระเบิดและกระสุนปืนผ่านทางเคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาบางเขน และต่อมามีการจับกุม ส.อ.ธนากรณ์ บุญกาญจน์
สังกัด ช.พัน.1 รอ. นั้น
เมื่อบ่ายวานนี้ ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เปิดเผย
ถึงกรณีดังกล่าวว่า ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้ว ซึ่งเราก็ต้องดูว่ารถมาอย่างไร ไปอย่างไร เพราะรถที่ขนอาวุธพวกนี้จะต้องมี
การตรวจตราทุกคัน ต่อข้อถามว่าสถานการณ์ที่มีทั้งการส่งทางไปรษณีย์ การขนที่ชายแดน พบว่าเป็นนายทหารทั้ง
กองทัพอากาศและกองทัพบกตรงนี้สะท้อนว่ามีการขนอาวุธออกไปหรือไม่ พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า มาจากทหาร
ชั้นประทวนเป็นส่วนใหญ่ เรายังไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไร ต้องดูว่าเขาจะเอาไปไหน ไปทําอะไร ต้องมีการสอบสวน มีการตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวนอยู่ในเรื่องนี้ เมื่อถามว่ามีความชัดเจนเรื่องต้นทางอาวุธที่ พ.อ.อ.ภคินฯ รับซื้อหรือไม่ พล.อ.ประวิตรฯ
กล่าวว่า ยังไม่รู้ต้นทาง ยังไม่ชัดเจน แต่ไม่ใช่เอาของในคลังออกไปแน่ เพราะในคลังอาก้าไม่มี ทั้งนี้ เราคุมเข้มทั้งหมด
ในเรื่องนี้รวมถึงตามแนวชายแดนด้วย
ด้าน พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม เปิดเผยถึงกรณีการจับกุมคนในกองทัพลักลอบขนอาวุธบริเวณ
ชายแดน จ.ตราด ว่า พล.อ.ประวิตรฯ ย้ําให้มีการติดตามและตรวจสอบ ส่วนที่จับได้แล้วก็จะดําเนินการสืบสวนต่อไป
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ตํารวจสืบไปถึงผู้บงการ หวังให้กระบวนการเหล่านี้หมดไป
วันเดียวกัน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงการลักลอบขายอาวุธตามแนวชายแดน ว่า
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว และได้กําชับให้ตรวจตราตามแนวชายแดน ส่วนเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไป
เกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชาควรที่จะเข้าไปกวดขันกําชับไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย ในส่วนของจังหวัดตนได้กําชับไปแล้ว ในการ
ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทีส่ โมสรทหารบก ให้ดแู ลเรื่องความสงบเรียบร้อย
(มติชน)
3. “ผักตบชวา” วาระแห่งชาติ “มท.1” ซื้อเรือให้ช่วยกันเก็บ
เมื่อวานนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงการซื้อเรือขนาดเล็กให้ประชาชนเพื่อช่วยกําจัด
ผักตบชวาในแม่น้ําลําคลองในพื้นที่ต่างๆ ว่า ผักตบชวาเมื่อเกิดในแหล่งน้ําเป็นกอเล็กๆ เราไม่สามารถใช้เครื่องกําจัดได้
เพราะไม่คุ้มค่าในการไล่เก็บ จะใช้เครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อผักตบไปอยู่รวมกันยังประตูระบายน้ํา และเมื่อดําเนินการกําจัด
เรียบร้อยแล้วก็ต้องรักษาสภาพนี้เอาไว้ให้ได้
“ผักตบชวาเกิดขึ้นเร็วและล่องลอยอยูท่ ั่วไป ไม่ถึงครึ่งเดือนก็สามารถขยายพันธุ์ได้เท่าตัว จึงต้องใช้วิธีการเก็บเล็ก
ในทุกพื้นที่ทมี่ แี หล่งน้ําก็ต้องช่วยกันกําจัด ใช้ความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนช่วยกัน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ให้ทุกชุมชนริมแหล่งน้ําจัดตั้งชมรมคนรักน้ําขึ้น และจัดเรือให้ที่ละหนึ่งลํา
เพื่อจะให้ช่วยกันเก็บเล็ก ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเอาชนะได้เลย ถ้าผักตบยังเป็นกอเล็กๆ ลอยไปมาใช้เรือใหญ่เก็บ
มันสิ้นเปลือง ถึงต้องใช้แนวทางเก็บเล็กโดยทุกภาคส่วนร่วมกัน เป็นทีม่ าที่ว่าเมื่อต้องเก็บเล็กก็จะซื้อให้ที่ละ 1 ลํา ก็ไม่ได้
มากมายอะไร เขาก็ยังต้องช่วยกันใช้เรือส่วนตัวมาช่วยเก็บด้วย” (ผู้จัดการรายวัน 360ํ)
4. “ปภ.” เตือนทุกภาคยังมีฝนตกต่อเนือ่ งถึง 9 มิ.ย.
เมื่อวานนี้ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ําไหลหลากและน้ําท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ โดย
ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย.60 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย 26 จังหวัด ได้แก่ จ.พะเยา อุบลราชธานี พิษณุโลก
สุโขทัย เลย เชียงใหม่ ลําพูน อุดรธานี อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก ลําปาง ชลบุรี สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ จันทบุรี ลพบุรี สระแก้ว นครปฐม พังงา และ จ.นครศรีธรรมราช รวม
71 อําเภอ 269 ตําบล 1,511 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 35,100 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบัน
สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อยู่ระหว่างการฟื้นฟู โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจํานวน 9 จังหวัด ได้แก่ จ.พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร อุดรธานี สุโขทัย
นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี และ จ.เชียงใหม่ รวม 45 อําเภอ 283 ตําบล 2,152 หมู่บ้าน 26 ชุมชน ทั้งนี้ ปภ.
ได้ร่วมกับทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึน้ และฝนตก
หนักบางแห่งทั่วทุกภาค รวมถึง กทม. และปริมณฑล โดยจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่ 9 มิ.ย.นี้ (สยามรัฐ)
5. หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจค้างชําระค่าสาธารณูปโภคอื้อ
เมื่อวานนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินค้างจ่ายสาธารณูปโภคที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจค้างชําระ เช่น ค่าน้าํ ประปา
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ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยแนวทางในการแก้ไขกําหนดให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ มาชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระได้
นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นําเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้หรือเงินที่ได้รับไว้เพื่อเป็นสวัสดิการ
หน่วยงานมาชําระหนี้สาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า 25% “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการว่า
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ห้ามทุกหน่วยงานนํางบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับไปใช้จ่ายอย่างอื่นเด็ดขาด
และหากงบประมาณที่ตั้งไว้สําหรับการเบิกจ่าย สาธารณูปโภคไม่เพียงพอชําระและมีงบประมาณเหลือจ่ายหรือมี
งบประมาณในส่วนใดเพียงพอให้นํามาพิจารณาเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงไปชําระค่าสาธารณูปโภคเป็นลําดับแรกก่อน”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สําหรับยอดรวมหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย บมจ.
ทีโอที วงเงิน 1.25 พัน ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวงวงเงิน 410 ล้านบาท การประปานครหลวงวงเงิน 52 ล้านบาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 2.22 พันล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาควงเงิน 154 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
4.09 พันล้านบาท ซึ่งให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่ง ส่งใบแจ้งหนี้อย่างช้าภายในสิ้นเดือนถัดไป และให้ชําระ
ภายใน 15 วัน (ไทยโพสต์)
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