“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจําเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์

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

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีข่าวเกีย่ วกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. รบ. เชิญร่วมสวดมนต์ถวาย “ในหลวง” 21 ก.ค.
เมื่อวานนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต ทั้งนี้ สามารถจอดรถได้ที่สวนสัตว์ดุสิตและสนามม้านางเลิ้ง ในเวลา 16.00 น. มีรถรับ - ส่ง เข้าบริเวณงาน
(มติชน)
2. ปีตพิ ระราชหัตถเลขา “ในหลวง” ทรงให้กาํ ลังใจ “ผู้ว่าฯ ณรงค์ศกั ดิ์” – 13 หมูปา่ อาลัย “จ่าแซม”
เมื่อวานนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง
มีพระหัตถเลขาพระราชทานกําลังใจแก่ตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อช่วยนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า
อะคาเดมี่และโค้ชรวม 13 คน ออกมาจากถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน เมื่อวันที่ 14 ก.ค.61 ที่พระราชวังสวนอัมพร
ปกติในการปฏิบัติงานผมก็ได้รับกําลังใจจากข้าราชการและประชาชนที่ร่วมกันทํางานมาบ้าง แต่ครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้อีกแล้วในชีวิต ผมและครอบครัวจะได้น้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมตั้งใจ
ประพฤติตนเป็นคนดีพร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถและดีที่สุดต่อไป"
ด้าน นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นพ.ไชยเวช ธนไพศาล
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ว่าเด็กๆ และโค้ชทั้ง 13 คน มีสภาพร่างกายดีขึ้นตามลําดับ ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทีมแพทย์ได้ปรับห้องให้มีความเหมาะสม พร้อมให้ญาติเข้าเยี่ยม
ดูแลใกล้ชิด โดยอาการล่าสุด กลุ่มที่ 1 จํานวน 4 คน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.61 อาการทั่วไป
ปกติ ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ปกติ สําหรับ 2 รายที่มีปัญหาปอดติดเชื้ออาการดีขึ้น ให้ยาปฏิชีวนะครบ 7 วันแล้ว
กลุ่มที่ 2 จํานวน 4 คน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61 อาการโดยรวมดี สัญญาณชีพปกติ ไม่มีไข้
รับประทานอาหารได้ปกติ รอให้ยาปฏิชีวนะครบ 7 วัน และกลุ่มที่ 3 จํานวน 5 คน เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 10
ก.ค.61 อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ รายที่มีอาการหูอื้อดีขึ้นรอให้ยาปฏิชีวนะครบ 7 วัน สําหรับการดูแลด้านจิตใจ
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา แพทย์พิจารณาแล้วว่าสภาพร่างกายของน้องๆ แข็งแรงขึ้น สภาพจิตใจดีขึ้น จึงได้ตัดสินใจ
ให้ญาติแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ น.ต.สมาน กุนัน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ ทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ซึ่งทุกคน
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ร้องไห้และแสดงความเสียใจ โดยเขียนความรู้สึกลงบนภาพวาดของ น.ต.สมานฯ ร่วมกันยืนไว้อาลัย กล่าวขอบคุณและ
สัญญาว่าจะเป็นคนดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของ 13 หมูป่าดีขึ้น ทีมแพทย์เตรียมพิจารณาและอาจ
ให้ทั้ง 13 คนออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่ 19 ก.ค. พร้อมเตรียมจัดทีมแพทย์และพยาบาลตามไปดูแลสุขภาพเป็น
ระยะ (เดลินิวส์)
3. อุตุฯ เตือนฝนตกหนักคลืน่ ลมแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ปภ. ประสาน 28 จว. พร้อมรับอุทกภัย
เมื่อวานนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง “ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรง” ฉบับที่ 16
ความว่า ในช่วงวันที่ 15 - 19 ก.ค.61 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง สําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สําหรับประเทศไทย
ตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วม
ฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาว
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้
และอ่าวไทยมีกําลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกําลังแรง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าง
ใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.thหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ
1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้าน นายชยพล ธิติศกั ดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ได้ประสาน 28 จังหวัด
แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.น่าน ตาก พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และ จ.นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 จังหวัด ได้แก่ จ.สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ภาคกลาง
5 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี และ จ.ตราด ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพร
สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ จ.สตูล รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่
เสี่ยงภัย จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
อีกทั้งได้กําชับให้ประสานหน่วยงานเจ้าท่า ประมง และตํารวจน้ํา ออกลาดตระเวนแจ้งเตือนการเดินเรือทุกประเภท
ทั้งเรือเล็ก เรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก และเรือเฟอร์รี ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและงดการเดินเรือ
หากทะเลมีคลืน่ สูงและกําลังแรง รวมถึงเน้นย้ําให้มีการตรวจสภาพความพร้อมและความปลอดภัยก่อนออกเรือทุกครั้ง
ทั้งความพร้อมของพนักงานขับเรือและพนักงานประจําเรือ และตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ชูชีพประจําเรืออย่างเพียงพอ
สําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
(x-cite ไทยโพสต์)
4. รบ. เผยสถานการณ์ยาเสพติดน่าห่วง
เมื่อวานนี้ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐ มนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ กล่า วชื่ นชมและเป็ น กํ า ลั งใจให้ ฝ่า ยความมั่ นคง ทั้ง ทหาร ตํารวจ และ
ฝ่ายปกครองที่ร่วมกันเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งการสกัดกั้นตามพื้นที่ชายแดน การตรวจ
สกัดจับตามเส้นทางลําเลียง รวมทั้งการสืบค้นทําลายแหล่งพักและแหล่งกระจายยาเสพติดเข้าไปในชุมชน โดยมีผล
ปฏิบัติการในเดือน มิ.ย.61 สามารถยึดยาบ้าได้ 43 ล้านเม็ด ไอซ์เกือบ 600 กก. รวมทั้งเฮโรอีน กัญชา และพืช
กระท่อมจํานวนมาก มูลค่ารวมหลายพันล้าน จับกุมผู้กระทําผิดได้กว่า 3 หมื่นคน สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
ภาพรวมของประเทศยังเป็นที่กังวล โดยประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางลําเลียงและจุดพักยาสําคัญเพื่อส่งออกไปยังภูมิภาค
ขณะเดียวกันมีการแพร่ระบาดใช้ยาเสพติดรูปแบบต่างๆ ในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
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มียาเสพติดจํานวนมากทั้งยาบ้าและไอซ์จากประเทศเพื่อนบ้าน ทะลักเข้าไทยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นยาบ้าเกือบ 50 ล้านเม็ด โดยเจ้าหน้าที่ยึดได้ครั้งละเกือบ 10 ล้านเม็ด (x-cite ไทยโพสต์)
5. รบ. แจง ครม.สัญจร “อุบลฯ – อํานาจเจริญ” ไม่มีวาระการเมือง จังหวัดมีความพร้อม
เมื่อวานนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยชี้แจงถึงกรณีที่มีการวิพากษ์
วิจารณ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.อํานาจเจริญ
ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค.นี้ อาจแฝงนัยยะทางการเมืองเกี่ยวกับ การดูดอดีต ส.ส. เข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ว่า
ข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง เพราะปัจจัยสําคัญที่ทําให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจเลือก
จ.อุบลราชธานี และ จ.อํานาจเจริญ เป็นที่ ประชุม ครม.สัญจร ในครั้งนี้ คือความพร้อมของพื้นที่ เพราะปกติแล้ ว
การเตรียมการจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้พื้นที่ระดมทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อเสนอโครงการสําคัญเพื่อเสนอ ครม.
พิจารณา โดยจะเริ่มจาก 1.การจัดทําข้อเสนอระดับจังหวัด 2.นํามาคัดเลือกรวมกันเป็นข้อเสนอเด่นของกลุ่มจังหวัด
ที่สอดประสาน มีพลัง สร้างอนาคต และ 3.การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่นายกรัฐมนตรีจะลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชน
เมื่ อ ชั ด เจนว่ า การประชุ ม ครม.สั ญ จร ควรย้า ยจากที่ เ ดิ ม ซึ่ง กํ า หนดไว้ ที่ จ.เชี ย งราย และ จ.พะเยา เพื่ อ ไม่ ส ร้ า ง
ภาระเพิ่มเติมแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่ต้องอดหลับอดนอนฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้กับเวลาเพื่อนําทีมหมูป่าทั้ง 13 คน
กลับบ้าน ดังนั้น ทีมงานของนายกรัฐมนตรีจึงพยายามหาจังหวัดอื่นมาเป็นทางเลือกได้พิจารณาในหลายทางเลือกหลาย
จังหวัด โชคดีที่บังเอิญผมเพิ่งไปเยี่ยมกลุ่ม จ.อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ และ จ.ศรีสะเกษ พอดี ในฐานะผู้กํากับ
ดูแลกลุ่มจังหวัดดังกล่าว จึงเห็นว่าข้าราชการและหน่วยงานมีความพร้อมอยู่ เนื่องจากได้ทํางานเตรียมงานทุกอย่าง
ไว้หมดแล้ว ได้เสนอให้จังหวัดทั้งสองเป็นทางเลือกหลักในการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ และน่าจะพร้อมกว่าทางเลือก
อื่นๆ ที่จะมีเวลาเตรียมการแค่ 2 สัปดาห์ จะทําให้ขลุกขลักมาก (มติชน)
6. นายกรัฐมนตรีปลื้มดัชนีนวัตกรรมไทยดีขนึ้
เมื่ อ วานนี้ พล.ท.สรรเสริ ญ แก้ ว กํ า เนิ ด โฆษกประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผยว่ า พล.อ.ประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยินดีที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เปิดเผยรายงานการประเมินผลดัชนี
นวัตกรรมโลก ประจําปี 2561 โดยประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 ในปีที่แล้วมาเป็นอันดับ
ที่ 44 ในปีนี้ จากทั้งหมด 126 ประเทศทั่วโลก นายกรัฐมนตรีรับทราบว่าประเทศไทยยังถูกจัดให้เป็นผู้นําในหลายด้าน
เช่น การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง อันดับที่ 8 และการจดทะเบียน
อนุสิทธิบัตร อันดับที่ 11 นอกจากนี้ WIPO และหน่วยงานที่ร่วมกันจัดทํารายงานฉบับนี้ได้ระบุด้วยว่า ไทยเป็น 1 ใน
20 ประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านนวัตกรรม
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
ต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม คุ้มครอง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
และป้องกันปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น และ
บูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา นายกรัฐมนตรีเน้นย้ําว่า
อยากให้คนไทยเรียนรู้ที่จะพัฒนานวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้
รวมทั้งคํานึงถึงความต้องการของตลาดเพื่อให้เกิดการผลิตที่ตอบสนองผู้บริโภคได้ ที่สําคัญคือนักวิจัยจะต้องช่วยคิดค้น
ผลงานที่ตอบโจทย์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน ให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนได้โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
ทําอย่างไรให้ผลิตน้อยแต่ได้ราคาดี แทนที่จะผลิตออกมามากๆ แต่ขาดทุน (ข่าวสด)
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