“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจาเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์

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

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ยาเสพติด “กัญชา” ใช้ทางการแพทย์ 10 กก. ขึ้นไปให้ถือเป็นจาหน่าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ.นี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและ
ความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม พ.ร.บ.นี้ เพื่อกาหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักสากล ซึ่งการตรา พ.ร.บ.นี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.ขึ้นไว้
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สาหรับสาระสาคัญใน พ.ร.บ.ดังกล่าว อาทิ มาตรา 26/2 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย
หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 2.ในกรณีที่เป็นกัญชง (Hemp)
ซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa และมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งได้นาไปใช้ประโยชน์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้กระทาได้เมื่อได้รับใบอนุญาต
จากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 3.ในกรณีที่เป็นการนาติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่เกินปริมาณที่จาเป็นสาหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวโดยมีใบสั่งยาหรือหนังสื อรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา ให้กระทาได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจาก
ผู้อนุญาต ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 26/3 ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
จากผู้อนุญาต การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่า
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มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง (มติชน)
2. ค่าฝุ่นเมืองกรุงลดอยู่ระดับดีมาก ลาพูนวิกฤตไฟป่า 29 แห่ง
เมือ่ วานนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจาก
วันที่ 18 ก.พ. ทุกพื้นที่มีค่าฝุ่นละออง 7-29 มคก./ลบ.ม. ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก ทั้งนี้ คาดการณ์จากแบบจาลองการคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ว่าในวันที่ 20 ก.พ. มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แต่จากการดาเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นต่อเนื่องจะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละออง
ลดลงได้
ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 26-56 มคก./ลบ.ม. โดย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
53 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน 56 มคก./ลบ.ม. ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 54 มคก./ลบ.ม. ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 51 มคก./ลบ.ม. (เดลินิวส์)
วันเดียวกัน ที่ศูนย์บัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่ค่ายกาวิละ
จ.เชียงใหม่ พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 สั่งการให้นาเฮลิคอปเตอร์จานวน 2 ลา พร้อมกาลังทหารบินไป
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดับไฟป่าในพื้นที่ดอยแม่ขะม้อ ต.มะเขือแจ้
อ.เมืองลาพูน หลังพบข้อมูลจากดาวเทียมยังมีไฟป่าลุกไหม้พื้นที่ 29 จุด และค่า PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน
มาหลายวันแล้ว
ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลาพูน พร้อมด้วยนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอาเภอเมืองลาพูน นากาลัง
ปลัดอาเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิกกองอาสา กานันและผู้ใหญ่บ้าน สนธิกาลังร่วมกับทหารพรานที่ 36 แม่สะเรียง
กกล.รส.ลพ.กอ.รมน.ลพ. รวมทั้งสิ้น 278 นาย เข้าปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าภาคพื้นดินที่ดอยแม่ขะม้อจนกว่าจะเสร็จสิ้น
ภารกิจ (ไทยรัฐ)
3. กรมชลฯ เตือนเกษตรกรงดนาปรังรอบ 3
เมื่อวานนี้ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกร
ที่เก็บเกี่ยวข้าวจากการทานาครั้งที่ 2 ไม่เพาะปลูกต่อเนื่องหรือทานาปรังรอบที่ 3 เพื่อให้การบริหารน้าเป็นไปตามแผน
ที่กาหนดเพื่อเก็บน้าที่จัดสรรไว้ใช้ตลอดแผนบริหารน้าในฤดูแล้งเดือน พ.ย.61 - 30 เม.ย.62 และเตรียมไว้สาหรับในช่วง
ฝนทิ้งช่วงประมาณ 2 เดือนของปีนี้ ซึ่งขณะนี้การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งในส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีการเพาะปลูก
ไปแล้ว 5.86 ล้านไร่ คิดเป็น 110% ของแผนที่วางไว้ที่ 5.30 ล้านไร่ ดังนั้น กรมชลฯ จึงต้องขอความร่วมมือเกษตรกร
ในการงดทานาปรังรอบที่ 3
ทั้งนี้ สถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้า 4 เขื่อนหลักลุ่มน้าเจ้าพระยาคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย
บารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันมีปริมาณ 15,152 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 61% ของ
ความจุอ่างฯ รวมกันมีปริมาณน้าใช้การได้ 8,456 ล้าน ลบ.ม. หรือ 47% โดยปริมาณน้าในประเทศ ณ วันที่ 18 ก.พ.62
อยู่ที่ 52,212 ล้าน ลบ.ม. หรือ 69% ของปริมาณความจุของอ่างทั่วประเทศ มีน้าใช้การได้ 28,283 ล้าน ลบ.ม.
หรือ 54% “กรมชลฯ จะดาเนินการควบคุมการใช้น้าและรักษาระดับน้าในแม่น้าสายหลักและระบบชลประทานตามเกณฑ์
ที่กาหนด เพื่อให้มีปริมาณน้าต้นทุนไว้ใช้ในช่วงฤดูฝนเดือน พ.ค. ประมาณ 5,500 ล้าน ลบ.ม.” (โพสต์ทูเดย์)
4. ครม. สั่งคืนงบ 679 ล้าน 13 โครงการน้า - ถนน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบผลการดาเนินงานและการขอขยาย
ระยะเวลาดาเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะ : เร่งด่วน
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มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยได้อนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะที่ 2 (โครงการเงินกู้ฯ)
ณ วันที่ 30 พ.ย.61 และขออนุมัติขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้จนถึงเดือน ก.ย.62
หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดาเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.62 ให้ใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือจากแหล่งอื่นเพื่อดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไป รวมทั้งขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการและการใช้เงินกู้ของหน่ วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะขอยกเลิก ทั้งนี้ วงเงินในโครงการ
ดังกล่าวได้เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 6.94 หมื่นล้านบาท จากวงเงินที่สานักงบประมาณตั้งไว้ 7.72 หมื่นล้านบาท คิดเป็น
การเบิกจ่ายได้ 89.75% ส่วนวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายประมาณ 7.8 พันล้านบาท
สาหรับโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 3,930 โครงการ วงเงินเบิกจ่าย 6.42 หมื่นล้านบาท คิดเป็น
96.05% วงเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 2.6 พันล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จานวน 65 โครงการ
วงเงินเบิกจ่ายแล้ว 5.13 พันล้านบาท คิดเป็น 56.6% คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 4.62 พันล้านบาท โดยอยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายภายในปี 2562 จานวน 15 โครงการ วงเงิน 648.63 ล้านบาท 25.83%
ส่วนโครงการที่หน่วยงานราชการประสงค์จะยกเลิกโครงการเนื่องจากยังไม่สามารถดาเนินการได้ทันในเดือน
ก.ย.62 จานวน 13 โครงการ และ 1 แห่ง รวมวงเงิน 679.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ของ
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้าบาดาล และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยการยกเลิกนี้ให้คานึงถึงกฎหมาย ระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องด้วย (กรุงเทพธุรกิจ)
5. ทหารบุกปิดวิลล่าหรูสมุย เปิดเถื่อน 10 ปี
เมื่อวานนี้ นายปริญญา อุดมศักดิ์ ปลัดอาเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุย
ตารวจ สภ.เกาะสมุย ทหารกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 45 พื้นที่เกาะสมุย นากาลังเข้าตรวจสอบ
ภายในโรงแรมมิสกวันวิลล่า ตั้งอยู่พื้นที่ชายหาดแม่น้า หมู่ 1 ต.แม่น้า อ.เกาะสมุย หลังได้รับการร้องเรียนเข้ามาว่าโรงแรม
ดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตและอาจเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติ เมื่อไปถึง
สานักงานของโรงแรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวและเข้าสอบถามหาเจ้าของหรือผู้ดูแล แต่ไม่มีใครรับหรือแสดงตัว
พบเพียงพนักงานฝ่ายบุคคลและพนักงานฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่จึงขอดูใบอนุญาต แต่พนักงานของโรงแรมไม่ส ามารถนา
เอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ อ้างว่าได้ดาเนินการขออนุญาตกับเทศบาลนคร
เกาะสมุยไปแล้ว ทั้งนี้ พนักงานโรงแรมให้ข้อมูลว่าโรงแรมเปิดให้บริการมากว่า 10 ปี มีที่พักทั้งหมด 11 วิลล่า โดย
ห้องพัก 1 วิลล่า ประกอบไปด้วย ห้ องพัก 5 ห้อง เตียงนอน 5 เตียง สระว่ายน้า เปิดขายราคาคืนละไม่ต่ากว่า
30,000 บาท
นายปริญญาฯ กล่าวว่า จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายตามข้อร้องเรียนของประชาชน เบื้องต้น
ผู้ประกอบการโรงแรมแห่งนี้อ้างว่าขออนุญาตกับเทศบาลนครเกาะสมุยแล้ว แต่โดยข้อกฎหมายแล้วโรงแรมต้องขออนุญาต
กับอาเภอ ซึ่งตอนนี้ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่อาเภอเกาะสมุย
รวมถึงใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ล่าสุดผู้ประกอบการ
โรงแรมไม่สามารถนามาแสดงได้ จึงเข้าแจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมาย กับบริษัท มิสกวัน จากัด ในความผิดฐาน
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และในระหว่างที่ถูกดาเนินคดีผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะเปิดดาเนินกิ จการ
ต่อได้ (มติชน)
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