“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจําเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์

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

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. มท. มอบรางวัลผู้สนับสนุนซื้อมือถือเก่าไปรีไซเคิล
เมื่อวานนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น “โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) และบริษัท นานมีบุ๊คส์ ร่วมมือกันเพื่อนํามือถือเก่าไปรีไซเคิล นําเงินมาซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล จํานวน 2,000 แห่ง
โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี สถ. และผู้บริหาร อปท. กว่า 1,000 คน ร่วมงาน ณ สโมสรทหารบก (M2F)
2. “ปลัด มท.” สั่งการผู้วา่ ฯ ทั่วประเทศ ให้ยดึ หลักคุณธรรม-อยู่ในกรอบวินัย
เมื่อวานนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาของข้าราชการตามที่ส่วนราชการ
กําหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อีกทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ําเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของข้าราชการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส
ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น มีบุคลากรในสังกัดเป็นจํานวนมาก ซึ่งต้องปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้การรักษาจรรยาบรรณของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามกฎหมาย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กําชับให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกประเภทถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และการดําเนินชีวิต 2. ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยและปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายโดยเคร่งครัด 3. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ และมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 4.บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 5. ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
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“อย่างไรก็ตาม เราให้ความสําคัญกับการบริหารงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล ซึ่งหากพบว่า
บุค ลากรในสัง กัด กระทรวงมหาดไทยผู้ใ ดกระทํา ความผิด ให้ดํา เนิน การทางวินัย และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งอย่า ง
ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ คนมหาดไทย จะต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด” (สยามรัฐ)
3. พช. แม่งานใหญ่ ลุย OTOP นวัตวิถี
เมื่อวานนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับนายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพื่อหาแนวทางการทํางานร่วมกันในการส่งเสริมการดําเนินงานตามโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน เรื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมสํานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวฯ
ทั้งนี้ อพท. จะประสานหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนที่ อพท.ดําเนินการอยู่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเป็นผู้ประสานขอความร่วมมือบริษัททัวร์ นํานักท่องเที่ยวลงชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี 50 หมู่บ้าน และประกาศเขตพื้นที่การท่องเที่ยวในท้องถิ่นกับชุมชน เพื่อให้มีมัคคุเทศก์ชุมชนที่ได้รับ
การยกเว้นคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต่อยอดเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง จะได้มีการ
จัดตั้งคณะทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ อพท.
เพื่อกําหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีการพัฒนาและเติบโต
รวมถึงจัดประชุมร่วมกับบริษัททัวร์เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนการนํานักท่องเที่ยวลงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
50 หมู่บ้าน (M2F)
4. สทนช. เตรียมพร้อมรับมือแล้ง-เกาะติดฝนถล่มภาคใต้
เมื่อ วานนี้ นายสมเกีย รติ ประจํา วงษ์ เลขาธิก ารสํา นัก งานทรัพ ยากรน้ํา แห่ง ชาติ (สทนช.) เปิด เผยว่า
กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) คาดว่าในช่วง 7 วันหลังจากนี้ จะยังคงมี
ปริมาณฝนที่ตกในหลายพื้นที่แต่ไม่มากนัก โดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่ 21 - 22 ตุลาคม คือ จ.เพชรบุรี และ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่จะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ํา ส่งผลให้มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือหากเกิด
สถานการณ์น้ําหลากในพื้นที่ไว้แล้ว สําหรับสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในปัจจุบัน พบว่า มีอ่างเก็บน้ํา 6 แห่ง
ที่มีแนวโน้มปริมาณน้ําต้นทุนน้อย คือ อ่างเก็บน้ําแม่มอก จ.ลําปาง อ่างเก็บน้ําห้วยหลวง จ.อุดรธานี อ่างเก็บน้ําอุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น อ่างเก็บน้ําลํานางรอง จ.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ําทับเสลา จ.อุทัยธานี และอ่างเก็บน้ํา กระเสียว จ.สุพรรณบุรี
เนื่องจากปริมาณน้ํามีจํากัด ทําให้กรมชลประทานมีความจําเป็นที่จะต้องจัดสรรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษา
ระบบนิเวศ และไม่สามารถส่งน้ําให้กับพื้นที่เพาะปลูกนาปรังได้
ในส่วนของการดําเนินการของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นั้น
ปัจจุบันสถานการณ์น้ําในพื้นที่ต่างๆ เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งว่าฤดูฝนของ
ประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําสอดคล้องกับการ
คาดการณ์สภาพอากาศ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติจึงขอปิดศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ตั้งแต่วันที่ 16
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป แต่หากมีเหตุวิกฤติ สทนช. จะทําการเปิดศูนย์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์และช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างทันท่วงทีต่อไป (แนวหน้า)
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5. “บิ๊กตู่” ถกผู้นํายุโรป-อาเซียนที่เบลเยี่ยม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยาน
ทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นําสหภาพยุโรป-อาเซียน
(EUASEAN Leaders' Meeting) ที่กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม
วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า ขอบคุณสําหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากชาวไทยในเบลเยียมครับ กําหนดการต่อไปเป็นการประชุมกับทีมประเทศไทยและพบปะผู้แทนเยาวชนไทยที่จะเข้า
ร่วมประชุมผู้นําเยาวชน เอเชีย-ยุโรป #ตู่ดิจิทัล
ด้าน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในคณะของนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมประชุมผู้นําเอเชีย
ยุโรป ครั้งที่ 12 ที่ประเทศเบลเยียม กล่าวว่า ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรปครั้งนี้
มีผู้นําหลายประเทศที่มีความประสงค์จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรี แล้วมากกว่า 11 ประเทศ แต่คงไม่สามารถที่จะหารือ
ได้ครบทุกประเทศ การที่เขาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ส่วนหนึ่งเพราะบรรดาผู้นําต่างสนใจกับโรดแมปของประเทศไทย
ที่ทราบกันดีว่ากําลังเดินเข้าสู่การเลือกตั้ง และก็รับรู้ว่าแม้นายกรัฐมนตรีจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆ แต่ก็มีการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองอยู่ เพราะมีค นในรัฐ บาลตั้ง พรรคพลัง ประชารัฐ (พปชร.) ทํา ให้ฐ านะของนายกรัฐ มนตรีเ ข้ม ข้น ขึ้น
หมายความว่าแม้นายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้าสู่การเลือกตั้งโดยตรงแต่ก็เปิดโอกาสให้ตัวเอง ทําให้นานาประเทศรับรู้
ว่าโอกาสที่พล.อ.ประยุทธ์ฯ จะกลับมาอีกในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มี เมื่อมีโอกาสอาจเป็นมุมที่ทําให้ใครๆ ก็อยากจะพูดคุย
กับผู้ที่อาจจะเป็นผู้นําคนต่อไปของประเทศไทยก็ได้ (มติชน)
*****************
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และ Download ค้นหาข่าวเพิ่มเติม และร่วมแสดงความคิดเห็น - ติชม
ได้ที่ เว็บไซต์ กองสารนิเทศ สป. www.pr.moi.go.th

