“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจาเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์

อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะดาเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย และสาเร็จประโยชน์
ที่พึงประสงค์ คือ ยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”
พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๖๑

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. สานักพระราชวังเปิดลงนามถวายพระพร “พระองค์โสม” หายจากพระอาการประชวร
เมื่อวานนี้ สานักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายหลังทรงมีพระอาการปวดพระเศียร
ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระกาลังอย่างฉับพลัน คณะแพทย์จึงได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
พบว่ามีพระโลหิตออกที่พระสมองและความดันโลหิตสูง คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและติดตามพระอาการ
อย่างใกล้ชิด คณะแพทย์ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
ทรงงดพระกรณียกิจสักระยะหนึ่งนั้น
ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนหน่วยงานและประชาชน นาแจกันดอกไม้ไปถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ที่หน้าพระรูป พร้อมลงพระนาม ลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทั้งนี้ สานักพระราชวังได้เปิด
ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (มติชน)
2. กทม.-ปริมณฑลอากาศดี PM2.5 ลดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ
เมื่อวานนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันพิษต่อเนื่อง คพ.รายงานสภาพอากาศ
ประจาวัน เวลา 07.00 น. ว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ลดลงจากเมื่อวันที่ 2
ก.พ.ที่ผ่านมา และกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ในทุกพื้นที่ โดยสถานการณ์
คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงคุณภาพปานกลาง โดยพื้นที่
คุณภาพอากาศปานกลาง ได้แก่ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน ริมถนน
อินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
ต.อ้อมน้ อย อ.กระทุ่มแบน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ส่ วนพื้นที่คุณภาพอากาศดี ค่าฝุ่ น PM2.5 ไม่เกิน 50
มคก./ลบม. ข้อมูลช่วงเวลา 02.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ได้แก่ แขวงบางนา เขตบางนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
แขวงดิ นแดง เขตดินแดง แขวงพญาไท เขตพญาไท แขวงพลั บพลา เขตวังทองหลาง จ.นนทบุรี ได้แก่ ต.บางกรวย
อ.บางกรวย, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.ปทุมธานี ได้แก่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง, จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ต.ปากน้า
อ.เมือง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง และ จ.สมุทรสาคร ได้แก่ ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง นอกจากนี้ ยังพบว่า
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มี 1 ใน 20 พื้นที่ที่พบว่ามีคุณภาพอากาศดีมาก ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 24 มคก./ลบม. คือ ต.ตลาด อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ อย่างไรก็ตาม คพ.ประเมินว่า วันที่ 4 ก.พ.62 ค่าฝุ่นละออง PM2.5 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกพื้นที่ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขออกคาแนะนาแก่ประชาชนว่าสามารถทากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
แต่ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัว แนะนาให้งดกิจกรรมกลางแจ้งต่อไป
ด้าน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูล
คุณภาพอากาศกับ คพ. เมื่อ เวลา 05.00 น. มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 50
มคก./ลบ.ม.) และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับ 50 - 100 และคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง 2 จังหวัด
คือ กทม. บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน มีค่า PM2.5 อยู่ที่ 47 มคก./ลบ.ม. และ AQI มีค่าระหว่าง 88
และที่ จ.สมุทรสาคร พื้นที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุมแบน มีค่า PM2.5 อยู่ที่ 41 มคก./ลบ.ม.และ AQI มีค่าระหว่าง 63
ทั้งนี้ ปภ.ยังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิด รวมถึงจัดชุดปฏิบัติการ
พร้อมเครื่องจักรกลสนับสนุนมาตรการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศใน กทม. และ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร นครปฐม
ราชบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี และ จ.สระแก้ว โดยฉีดพ่นน้าเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละออง
ในอากาศต่อเนื่อง พร้อมประสานจังหวัดดาเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือ
ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ งดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร ป้องกันสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงมากขึ้น
สาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน
รวมถึงใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน (แนวหน้า)
3. พช. คัดเลือก 25 เมนูเด็ดจูงใจท่องเที่ยวทั่วไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานแถลง
ผลสาเร็จกิจกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) โครงการชุมชนท่องเที่ยว
โอท็อป นวัตวิถี เพื่อยกระดับและให้การรับรองมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ เช่น ร้านอาหารริมทาง ร้านอาหารไทย
ภัตตาคาร และโรงแรม จานวน 2,000 ราย จากทั่วประเทศ ที่เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
นายนิสิตฯ กล่าวว่า สถาบันอาหารได้คัดเลือกอาหารจาก 4 ภาค เหลือ 25 เมนูเด็ดที่ได้รับการประกวด
จนชนะเลิศ ครั้งแรกจัดที่เมืองสุขสยาม บริเวณลานเมือง ชั้น G ไอคอนสยาม ถึงวันที่ 6 ก.พ.นี้ ก่อนจะจัดงานขึ้นใน
ภาคอื่นๆ ต่อไป (ข่าวสด)
4. “ปัตตานี” ป่วนยิงชาวบ้าน วางระเบิดเสาไฟ – หน่วยข่าวความมั่นคงเตือนกระบะไทรทัน
ป่วน “คาร์บอมบ์”
เมื่อวานนี้ ร.ต.ท.เรืองศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช รองสารวัตรสอบสวน สภ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี รับแจ้งเหตุคนร้าย
ก่อเหตุยิงราษฎรมุสลิมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย ทราบชื่อคือ นายดาโอ๊ะ มามะ เหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่ 21/1 ม.1
ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ ส่วนประเด็นสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวนว่าเกี่ยวกับเหตุความไม่สงบหรือไม่
ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.สายบุรี ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่โคนเสาไฟฟ้า
บริเวณ ม.3 บ้านบาโง ยือริง ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี แรงระเบิดส่งผลให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายเล็กน้อย
เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ ช่วงเวลาเกิดเหตุมีประชาชนเดินทางไปมาตามปกติ ปรากฏว่าช่วงเกิดเหตุได้เกิด
ระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น โชคดีที่ไม่มีใครผ่านไปมาจึงไม่มีใครได้รับอันตราย เจ้าหน้าที่เชื่อคนร้ายพยายามสร้างความวุ่นวาย
เพื่อแสดงศักยภาพในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ (ไทยโพสต์)
ด้านหน่วยข่าวความมั่นคงเปิดเผยว่า พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบระดมสมาชิกในพื้นที่ ต.บุดี
อ.เมืองยะลา คาดว่าจะก่อเหตุในพื้นที่ด้วยการลอบวางระเบิด ขอให้หน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและประสานพื้นที่ใกล้เคียง
ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยที่เข้ามาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีรายงานด้วยว่ากลุ่มก่อความไม่สงบได้ประกอบ
ระเบิดแสวงเครื่องในรถกระบะมิตซูบิชิ รุ่นไทรทันสีขาว ทะเบียน 1315 สงขลา คาดเป็นเลขทะเบียนปลอม และขับขี่
มาจากพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้ามาในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี อาจจะขับหลบหลี กเส้นทางเข้าไปยัง จ.ยะลา และ
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จ.นราธิวาส เตรียมก่อเหตุในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองของ 3 จังหวัด ขอให้หน่วยกาลังเพิ่มมาตรการด้านการข่าวในการ
ตรวจสอบสิ่งบอกเหตุรวมไปถึงความเคลื่อนไหวโดยเน้นการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อ
จากัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุ และตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยอย่างเข้มงวดที่สุด (ไทยรัฐ)
5. ดีเดย์สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศวันนี้ – ผลโพลชี้ ปชช. 76% บอกยังไม่มีพรรคในใจ
เมื่อวานนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจาจังหวัดทั่วประเทศได้เตรีย ม
สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.62 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยบรรยากาศ
เป็นไปอย่างคึกคัก
ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้ส่งหนังสือถึงผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทั่วประเทศ
กาชับว่า ระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.62 หากมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์สนับสนุนให้กาลังใจผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
เมื่อขั้นตอนสมัครเสร็จสิ้น ไม่ควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนน ตาบล หรือหมู่บ้าน
เนื่องจากเคยมีคาสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีหมายเลขแดงที่ 3437/2551 และคาสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลข
แดงที่ 929/2552 วินิจฉัยไว้ในทานองเดียวกันว่าการจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ภายหลังการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปตามชุมชน โดยมีการแสดงดนตรีหรือการรื่นเริงใดๆ ถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ถือเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการรื่นเริงซึ่งขัดต่อกฎหมาย
เลือกตั้ง
วันเดียวกัน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังตรวจความพร้อมรับ สมัครเลือกตั้ง ส.ส. ระบุว่า อาคารกีฬาเวสน์ 2
ถูกกาหนดใช้เป็นสถานที่รับสมัคร ส.ส.กรุ งเทพฯ ครบทั้ง 30 เขต และกาชับให้เจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ
พร้อมปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 05.30 น. สาหรับผู้สมัครที่มาถึงก่อนเวลา 08.30 น. หากไม่สามารถตกลงลาดับการยื่น
ใบสมัครให้ใช้วิธีจับสลาก ขณะที่กองเชียร์และสื่อมวลชนต้องไปรอที่อัฒจันทร์ ซึ่งมีความจุรองรับ 1,500 คน (เดลินิวส์)
ด้าน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อานวยการสานักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เผยผลสารวจภาคสนามเรื่อง พรรคการเมือง
ในใจคนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนจานวนมากเกินกว่า1 ใน 3
หรือ 38.7% ยังไม่ทราบวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 มี.ค. แต่ 61.3% ทราบแล้วว่าเป็นวันที่ 24 มี.ค. และเมื่อสอบถาม
ถึงความตั้งใจจะไปเลือกตั้ง พบว่า 44.8% จะไป, 44% ยังไม่แน่ใจ และ 11.2% ไม่ไป
ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ 76% ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือก ในขณะที่ 24% ระบุมีพรรค
การเมืองในใจแล้ว โดยเมื่อจาแนกตามจุดยืนการเมืองพบว่า ทุกกลุ่มจุดยืนการเมืองส่วนใหญ่ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจ
ที่จะเลือก โดยกลุ่มพลังเงียบยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือกมากที่สุด คือ 82.9% รองลงมาคือ กลุ่มสนับสนุน
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 76.9% และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและ คสช. 63.2% ยังไม่มี
พรรคการเมืองในใจที่จะเลือก (ไทยโพสต์)
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