“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจําเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์

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

วันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. “รัฐบาล - มท.” ปรับกรอบระยะเวลาดําเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สิ้นสุด 30 มิ.ย.61
เมื่อวานนี้ แหล่งข่าวจากทําเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ที่กํากั บกระทรวงมหาดไทย (มท.) และ พล.อ.อนุพ งษ์ เผ่าจิน ดา รมว.มหาดไทย ได้เสนอ ครม. โดยมีมติ ครม.
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 ที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเสนอ โดยมติ ครม. เห็นชอบให้ปรับกรอบระยะเวลาในการลงพื้นที่
ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตําบล/ชุมชน ครั้งที่ 3 จากเดิมระหว่าง
วันที่ 11 - 30 เม.ย. 61 เป็นระหว่าง วันที่ 11 เม.ย. - 14 พ.ค.61 และครั้งที่ 4 จากเดิมระหว่างวันที่ 1 - 20 พ.ค. 61
เป็นระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61 ให้ปรับกรอบระยะเวลาดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จากกรอบระยะเวลาเดิมตั้งแต่
วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
เปลี่ยนแปลงเป็น ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ยังให้แก้ไขให้มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลง
มีรายงานว่า สําหรับเหตุผลที่ต้องปรับกรอบเวลาตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ระบุว่า ในช่วงวันที่ 11-17
เม.ย.61 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ส่วนที่อยู่ในทีมขับเคลื่อนฯ ต้องเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันเฝ้าระวัง
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตั้งแต่วันที่ 15 - 18 เม.ย.61 เกิดพายุฤดูร้อนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศและบางพื้นที่ได้ประสบอุทกภัย ทําให้เป็นอุปสรรคต่อทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ การที่ มท. ได้เสนอให้ปรับกรอบระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงแก้ไขคู่มือการดําเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลง ล่าสุด มท. ได้ทํา
หนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ.ทั่วประเทศ ให้แจ้งอําเภอปรับแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตําบล/ชุมชนให้สอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงยังเตรียมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดําเนินการก่อนการลงพื้นที่ครั้งที่ 4
ในเร็วๆ นี้ ด้วย (ผู้จัดการรายวัน 360)
2. พายุถล่ม 32 จังหวัด “ปภ.” เร่งช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยประเมินข้อมูลเสียหาย
เมื่อวานนี้ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 23 - 28
เม.ย.61 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 32 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,320 หลังคาเรือน 7,715 คน
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มีผู้เสียชีวิต 1ราย ที่ จ.มหาสารคาม แยกเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ จ.ลําพูน พะเยา กําแพงเพชร ลําปาง
นครสวรรค์ แพร่ เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ น่าน ตาก และ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่
จ.อุ ดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ศรีสะเกษ อุ บลราชธานี หนองบั วลําภู มุ กดาหาร ขอนแก่น เลย บุ รี รัม ย์ สุ ริน ทร์
สกลนคร และ จ.มหาสารคาม ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์
และ จ.สมุทรสงคราม ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สํารวจประเมิน
และจัดทําบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์
ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ท้ายนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วน
ต่อไป (แนวหน้า)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนในระยะนี้ส่งผลให้หลายจังหวัดเกิดฝนตกหนัก ลมแรงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ จ.ขอนแก่น ที่เกิดพายุฝนตกลงอย่างหนักโดยเฉพาะภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ส่งผลให้
ถนนหลายเส้นทางเกิดน้ําท่วมขัง อีกทั้งแรงลมยังคงพัดป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ริมถนนและตามจุดต่างๆ ปลิวตกลงมาบน
ถนนหลายจุด ขณะที่ ถ.มิตรภาพ ช่วงผ่านตัวเมืองหลายจุดถูกน้ําท่วมสูง 30 - 50 ซ.ม. ส่วนที่บ้านสะพุง ต.สะพุง
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับ
ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ ก่อนเผยว่า มีบ้านเรือนของชาวบ้านในเขตพื้นที่ 9 อําเภอ ได้รับ
ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนแล้วกว่า 800 หลังคาเรือน นอกจากนี้ ยังมี วัด โรงเรียน คอกสัตว์และยุ้งฉางข้าว
เสียหายจํานวนมาก
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในรอบ 7 วันข้างหน้า ว่า ในช่วง วันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค.61
บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้
ส่วนในช่วงวันที่ 3-5 พ.ค. บริเวณประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองลดลง เว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคง
มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ (ข่าวสด)
3. สถ. ตรวจเยี่ยมโครงการต้นแบบบริการ ปชช.นครนนท์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม
โครงการพิเศษต้นแบบในการบริการประชาชนของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี กล่าวต้อนรับ โดยได้เยี่ยมชมการดําเนินงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน บริเวณชั้น 1
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลได้จัดทําโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสามารถรองรับปริมาณสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือนของประชาชนได้ปีละกว่า
20,000 ลูกบาศก์เมตร จํานวนกว่า 5,000 หลังคาเรือน แล้วมีกระบวนการนําสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นมากําจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ ซึ่งจะมีผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดจากเชื้อปรสิต และเชื้อแบคทีเรีย จําหน่ายให้กับเกษตรกรในราคา
กิโลกรัมละ 3 บาท หรือตันละ 3,000 บาท (ไทยรัฐ)
4. โคราชชงตัง้ ศูนย์ขนส่งทางรางทีป่ ระชุม ครม.สัญจร
เมื่อวานนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงข้อเสนอต่อการประชุม ครม.
สัญจร ที่ จ.บุรีรัมย์ - สุรินทร์ วันที่ 7-9 พ.ค.61 ว่า ได้ประชุมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อนําเสนอแผนยุทธศาตร์พัฒนา
คุณภาพศักยภาพพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา – ชัยภูมิ – บุรีรัมย์ - สุรินทร์) ดังนี้ 1.ขอจัดตั้งท่าเรือบก (Inland
Container Depot) หรือศูนย์รวมระบบขนส่งทางรางโครงข่ายรถไฟทางคู่ที่ผ่านพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อขนส่งสินค้าให้เป็นจุดเปลี่ยนระบบขนส่งจากล้อยางสู่ระบบราง เป้าหมายรวบรวมสินค้าทุกประเภทในภาคอีสาน
นําเข้าสู่ระบบราง 2.ขอเสนอเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาและให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องประชุม
ขนาดใหญ่ บรรจุคนได้ 15,000 คน ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อรองรับกิจกรรมระดับ
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ประเทศได้ในอนาคต 3.พื้นที่เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ในอนาคตจะมีจํานวนประชากรและยานพาหนะเพิ่ม
มากขึ้น จําเป็นต้องมีการจัดระบบจราจรภายในเขตเทศบาลนครให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ.2565 ขอให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับดําเนินการก่อสร้างระบบขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับมอเตอร์เวย์และรถไฟ
ความเร็วสูง ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 4.จังหวัดนครราชสีมากําลังเข้าสู่การเป็นมรดกโลก
เรื่องอุทยานธรณี ของบ 80 ล้านบาท จากรัฐบาลก่อสร้าง “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อุทยานธรณี” ในพื้นที่ ต.ท่าช้าง
อ.เฉลิม พระเกีย รติ เพื่อ ให้ค รบหลัก เกณฑ์ข องยูเ นสโกประกาศให้ จ.นครราชสีม า เป็น เมือ งมรดกโลกด้า นธรณี
5.การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เสนอแผนขอสูบน้ําอ่างหนองกก ต.โคกสวาย อ.โนนไทย วางระบบท่อน้ําดิบระยะทาง
11 กิโลเมตรไป อ.พระทองคํา เป็นแผนของรัฐบาลในการพัฒนาลุ่มน้ําลําเชียงไกร ให้มีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดปัญหา
ภัยแล้งอีกต่อไป และ 6.พัฒนาก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายชัยภูมิ - เขมราฐ ตอนสีดา – บัวใหญ่ ชัยภูมิ ขยายจากเดิม 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 55 กิโลเมตร เพื่อให้รองรับการเดินทางจาก
มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ สามารถเชื่อมต่อกันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (มติชน)
5. ขีดเส้น 1 สัปดาห์บา้ นพักศาล
เมื่อวานนี้ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ เวลา 07.30 น. ประชาชนชาว จ.เชียงใหม่
จากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ กว่า 40 องค์กร รวมกว่า 5,000 คน นําโดย นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ
ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ นายบัณรส บัวคลี่ ภาคีคนฮักเจียงใหม่ นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
มูลนิธิสืบสานล้านนา ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง และนางสุนทรี เวชานนท์ ศิลปินล้านนา ได้ร่วมกันทํากิจกรรม
เดินรณรงค์มายังช่วงประตูท่าแพ เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนชาว จ.เชียงใหม่ ในการทวงคืนพื้นที่
ป่าดอยสุเทพ จากนั้นมีการอ่านแถลงการณ์ในการขอคืนพื้นที่ป่า เรียกร้องให้มีการดําเนินการ รื้อถอนบ้านพักข้าราชการ
ตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ออกจากดอยสุเทพตามเจตนารมณ์ที่ได้ร่วมกันเรียกร้องก่อนหน้านี้ เพื่อส่งสัญญาณไปถึง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม นายธีระศักดิ์ฯ เปิดเผยว่าจะให้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ขอให้นายกรัฐมนตรีรบี ตัดสินใจ
ให้คําตอบคนเชียงใหม่โดยเร็ว "หากไม่มีคาํ ตอบที่เป็นแนวทางชัดเจน ก็จะมีการยกระดับในรอบที่ 3 ก็จะกลายเป็น
สงคราม 9 ทัพ และจะมีประชาชนชาวเชียงใหม่ออกมาเคลื่อนไหวมากกว่านี้แน่นอน (ไทยโพสต์)
6. สภาเปิด 2 ช่องทางรับฟังการเสนอ กม.
เมื่อวานนี้ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ได้จัดทําร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ... เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 133 (3) และมาตรา 256 (1)
ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชื่อเสนอกฎหมายและบัญญัติขอแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา
258 ค. ด้านกฎหมาย (4) ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย และ ครม. มีมติ
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.60 เห็นชอบแนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
และเห็นชอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตรา พ.ร.บ. เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และมติ ครม.
ทางสํานักงานเลขาธิการสภาจึงกําหนดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ... โดยมีวิธีรับฟัง
ความคิดเห็น 2 ช่องทาง 1.รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th
และเว็บไซต์การรับฟังกฎหมายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th โดยกําหนด
ระยะเวลารับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. - 9 พ.ค.นี้ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเขียนลงในแบบ
แสดงความคิดเห็นออนไลน์บนเว็บไซต์ดังกล่าว 2.ส่งแบบสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาได้วิเคราะห์
และส่งหนังสือ พร้อมแบบสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับแล้วสามารถส่ง
ความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 9 พ.ค.61 และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สํานักการประชุม)
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ข่าวสด)
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