ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาทีส่ ุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. “นายกรัฐมนตรี” ลงพืน้ ที่ถก ครม.สัญจร ติดตามแก้ท่วมแล้ง - ยากจน
เมื่อวานนี้ ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกําหนดการเดินทางไปยัง จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจราชการและประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ส.ค.นี้ โดยภารกิจสําคัญวันที่ 21 ส.ค.60 นายกรัฐมนตรี
จะไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้นจะเดินทางไปพบปะกับประชาชนและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลาอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเทศบาล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ภัยแล้ง
และการบริหารจัดการน้ําของ จ.นครราชสีมา ทั้งระบบ ณ อ่างเก็บน้ําบึงกระโตน อ.ประทาย การลงพื้นที่ของ ครม.
มีความหลากหลาย โดยเน้นติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น
การเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้าน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับภาคอุตสาหกรรม และบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลตอนบน
การติดตามภาวะเศรษฐกิจ การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ฯลฯ
สําหรับการประชุม ครม.นอกสถานที่ ณ จ.นครราชสีมาครั้งนี้ มีจุดเน้นที่การพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น แผนโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2557 - 2569
การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ช่วง กทม.หนองคาย (ระยะที่ 1 กทม. - นครราชสีมา) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา
เป็นต้น (มติชน)
2. อุตุฯ เตือน 32 จว.ฝนตกชุก – ปภ. สรุป 8 จว. ยังท่วม เร่งฟืน้ ฟูเยียวยา
เมื่อวานนี้ นายวันชัย ศักดิ์อดุ มไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
เปิดเผยว่า ไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยภาคเหนือ บริเวณ จ.พะเยา แพร่ น่าน
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร และ จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จ.ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี
ส่วนภาคกลาง บริเวณ จ.กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และ จ.ลพบุรี ขณะที่
ภาคตะวันออก บริเวณ จ.นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้า
คะนอง 60% ของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 21 - 24 ส.ค.60 ประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่บริเวณภาคตะวันออก
และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. 60 ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ (โพสต์ทูเดย์)
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ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่
วันที่ 5 ก.ค. - 19 ส.ค.ทีผ่ ่านมา จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ํา พายุโซนร้อน
ตาลัสและพายุโซนร้อนเซินกา ทําให้เกิดน้ําไหลหลากใน 44 จังหวัด 302 อําเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ
609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน ผู้เสียชีวิต 36 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 38 จังหวัด ยังคงมี
สถานการณ์ 6 จังหวัด แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร และ
จ.อุบลราชธานี และภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ตั้งแต่วันที่ 12-19 ส.ค.60 ทําให้เกิดน้าํ ไหลหลากใน 8 จังหวัด แยกเป็น ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ตรัง สตูล
นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.พิจิตร น่าน และ จ.เชียงราย ภาคตะวันออก 1 จังหวัด
ได้แก่ จ.ตราด ผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลีค่ ลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่
จ.สตูล และ จ.พิจิตร จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาอุทกภัย พร้อมกําชับจังหวัดสํารวจและจัดทําบัญชี
ความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ส่วนจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย
ให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยควบคู่กับเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการระบายน้ําในพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ (แนวหน้า)
3. พช. ชู 4 แนวทางยกเครื่องผลิตภัณฑ์โอท็อป หนุนตั้งเทรดเดอร์ 77 จังหวัดปิดจุดอ่อนการตลาด
นายณรงค์ บุ่ยศิริรกั ษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ โอท็อป
ประมาณ 40,000 กว่าราย มีสินค้าที่ขึ้นทะเบียนโอท็อป 83,000 รายการ ซึ่งแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสินค้า
ที่ได้ดาวตั้งแต่ 1 - 5 ดาว มีเพียง 15,000 รายการเท่านั้น ซึ่งสินค้าจํานวนนี้สามารถทําการตลาดได้ ขณะที่สินค้า
1 - 2 ดาวบางรายการ หรือที่ไม่มีดาว สามารถทําตลาดได้ยากเนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ ความไม่พร้อมของผู้ผลิต
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น หากปล่อยให้ 60,000 กว่าผลิตภัณฑ์ ยังขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะสะท้อนว่า
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยังไม่สมบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกันนับเป็นโจทย์หนึ่งที่ พช.กําลังคิด
แก้ปญ
ั หาผลิตมาแล้วขายทีไ่ หน โดยมองว่าสิ่งที่จะมาช่วยตอบโจทย์ได้ คือ เทรดเดอร์ (Trader) ที่เป็นทั้งหลงจู๊ ทําหน้าที่
ซื้อสินค้าจากผูผ้ ลิตที่ไม่มีศักยภาพทางด้านการตลาด นําออก ไปสู่ตลาด และเป็นตัวกลางทําหน้าที่กระจายหรือจําหน่าย
สินค้าออกไปยังตลาดต่างๆ เป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ซึ่งได้มีการจัดตั้งบริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ขึ้นเป็นบริษัทแม่
นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการจัดตั้งโอท็อปเทรดเดอร์ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว จังหวัดละ 1 แห่ง โดยจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลประมาณ 45 แห่ง ส่วนที่เหลืออีกกว่า 20 แห่ง จะพัฒนาความพร้อมขึ้นไปเพื่อให้จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลได้ครบทัง้ หมดในปี 2561 เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลจะช่วยให้เข้าถึงนิติสัญญาต่างๆ ในเชิงธุรกิจได้ทั้งหมด เช่น
ใบกํากับภาษี ซึ่งพัฒนาการจังหวัดจะทําหน้าควบคุมดูแลเทรดเดอร์
สําหรับ ปี 2560 พช. ได้กําหนดแนวทาง 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาสินค้าสินค้าให้
เทรดเดอร์นําไปทําการตลาดต่อ คือ 1.สตอรี่ มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต/ผูป้ ระกอบการใส่ใจในการสร้างเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิต 2.ดีไซน์ ต้องให้ความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
3.ใบรับรองคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างการยอมรับให้กับผู้บริโภค 4.อีคอมเมิร์ซ เป็นการเพิ่มช่องทาง
การจําหน่ายในระบบออนไลน์ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ทําเอ็มโอยูกับหลายภาคส่วน ได้แก่ ลาซาด้าไทยแลนด์มอลล์ และ
ได้จับมือกับญี่ปุ่นเปิดช่องทางใหม่ OTOPTHAI.SHOP ซึง่ ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 (ประชาชาติธุรกิจ)
4. ฝ่าย ปค. - ตร. บุกโรงแรมนนท์ค้ากามต่างด้าว เจ้าเดียวกับ “นาตารีอาบนวด”
เมื่อวานนี้ นายรณรงค์ ทิพย์ศริ ิ ผอ.ส่วนกํากับสืบสวนและปราบปราม กรมการปกครอง นายรัฐวิทย์ จิตสุจริตวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสืบสวนสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ ป้องกันจังหวัดนนทบุรี
นายปรมินทร์ ศรีคํา ปลัดอําเภอเจ้าพนักงานปกครองชํานาญการจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์ เดชโชติพสิ ฐิ
ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี พ.ท.วัลลภ แตงสาขา รองหัวหน้ากลุม่ งานยุทธศาสตร์ กอ.รมน.จว.นนทบุรี พร้อมกําลังเจ้าหน้าที่
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อส. ตํารวจ ทหารกว่า 50 นาย เข้าตรวจค้นโรงแรมศรีสขุ เลขที่ 19/2 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังได้รับ
การร้องเรียนว่าแอบลักลอบให้มีการค้าประเวณี จากการตรวจค้นพบหญิงสาวชาวต่างด้าวพม่า 10 คน กัมพูชา 1 คน
คนไทย 6 คน และชาวที่ราบสูง 5 คน รวม 22 คน นั่งอยู่บริเวณชั้นล่าง ส่วนชั้นบนถูกซอยเป็นห้องๆ สําหรับให้บริการ
ลูกค้าที่มาซื้อบริการ โดยมีนางบัวรุ่ง วงศ์กา รับเป็นคนดูแล ตรวจสอบพบมีใบอนุญาตโรงแรมถูกต้องเป็นชื่อของ
นายประเสริฐ สุขขี หรือโกลัก เจ้าของนาตารีอาบอบนวด ผู้ต้องหาคนสําคัญที่ยังหลบหนีคดีร่วมกันค้าประเวณีและค้ามนุษย์
นายรณรงค์ฯ กล่าวว่า ทางกรมการปกครองได้รับการประสานจาก พม.นนทบุรี ว่า สถานที่แห่งนี้มีการ
ค้าประเวณีและมักส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนชาวบ้านจึงได้ส่งสายเข้าล่อซื้อและพบว่ามีการค้าประเวณีจริง จึงวางแผนเข้า
จับกุมและตรวจสอบพบว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม แต่ไม่ได้ให้แขกพักกลับนําห้องมาเปิดบริการค้าประเวณี
ซึ่งผิดกฎหมาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นางบัวรุง่ ฯ เป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี ตั้งสถานค้าประเวณีผิด
กฎหมาย ส่วนหญิงสาวทั้ง 22 คน แจ้งข้อหาค้าประเวณี และจะเสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถอนใบอนุญาต
และปิดโรงแรมแห่งนี้ต่อไป (ข่าวสด)
5. ไข้หวัดใหญ่ระบาดป่วยกว่า 6.7 หมืน่ คน
เมื่อวานนี้ นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการ
เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ส.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 67,233ราย เสียชีวิต 10 ราย
กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15 - 24 ปี รองลงมา 10 - 14 ปี และ 25 - 34 ปี ตามลําดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จ.ระยอง กรุงเทพมหานคร จ.เชียงใหม่ จ.จันทบุรี และ จ.ลําพูน ในสัปดาห์นี้
ได้รับรายงานพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 2 เหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร และที่ จ.ตาก มีผปู้ ่วย
สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่ เสียชีวิต 2 ราย คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
มีรายงานพบผูป้ ่วยเป็นกลุม่ ก้อนในหลายพื้นที่และมีรายงานผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึง่ เป็น
ช่วงที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงขอแนะนําประชาชนดูแลตนเอง โดย “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” (แนวหน้า)
6. โพลชม “บิก๊ ตู”่ แก้ปญ
ั หา 3 ปี ประทับใจ “บิก๊ ป้อม” อันดับ 1 “มท.1” อันดับ 4
เมื่อวานนี้ นิด้าโพลเผยแพร่ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค.60 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับ
การศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทํางาน พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) จากการสํารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดํารงตําแหน่งครบ 3 ปี ของ
นายกรัฐมนตรีพบว่าประชาชนร้อยละ 30.16 ระบุว่าทํางานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ดีมาก ร้อยละ 48.72 ระบุว่า
ทํางานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ค่อนข้างดี ขณะที่ร้อยละ 12.16 ระบุว่าทํางานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่คอ่ ยดี
ร้อยละ 5.20 ระบุว่าทํางานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่ดีเลย ส่วนประสิทธิภาพในการทํางานแก้ไขปัญหาของประเทศ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ฯ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.68 ระบุว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ ขณะที่ร้อยละ 18.56 ระบุว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ 0.48 ระบุว่า
บางอย่างก็มีประสิทธิภาพ บางอย่างก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เมื่อถามถึงความประทับใจในการทํางานของ ครม. พล.อ.ประยุทธ์ฯ 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.72 ระบุว่าประทับใจในการทํางานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.
กลาโหม รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 36.32 ระบุว่า เป็น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ อันดับ 3 ร้อยละ 36.24
ระบุว่าเป็น นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกฯ อันดับ 4 ร้อยละ 36.16 ระบุว่า เป็นนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 34.16 ระบุว่า
เป็น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มติชน)
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