สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม 256๑ เวลา 20.15 น.
*******************************

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หัวข้อ
๑.วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
และสัปดาห์
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ สน.ปท./
ในวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี จึงขอ สล.ปค.
เชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีบาเพ็ญพระราชกุศล
อุทิ ศ ถวาย พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
พร้ อ มทั้ ง เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถวายพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั วฯ ในวั น ที่
21 กรกฎาคม เวลา 18.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา ๐6.๐๐ น. จะมีพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร ทั้งในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัด และวัดไทย
ทั่วโลก เวลา 19.๐๐ น. จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั่วประเทศ โดยส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวง และส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด
หรื อ สถานที่ ที่ จั ง หวั ด ก าหนด รวมทั้ ง ในต่ า งประเทศ ณ เวลาและสถานที่
ที่สถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกกาหนด
ในโอกาสเดียวกัน รัฐบาลได้ประกาศให้ ช่วงวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม ศกนี้
เป็น “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อน้อมสานึก
ในพระมหากรุ ณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช ของไทยทุกพระองค์
ตลอดจนเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก
โดยทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลัก “ทศพิธราชธรรม” ทั้งนี้ กิจกรรมหลัก ได้แก่
การจัด 11 ริ้วขบวน “พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม” ขอเชิญชวน
ประชาชนร่วมแต่งกายชุดสีขาว เพื่อชมความงดงามตระการตาของริ้วขบวนดังกล่าว
ซึ่งจะเคลื่อนจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ในวันที่ 22 กรกฎาคม และร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จนถึง วัน ที่ 28 กรกฎาคม เพื่อ น้อ มสั ก การะถวายเป็ นพระราชกุ ศล แด่ส มเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
นอกจากนั้ น รั ฐ บาลขอเชิ ญ ชวนปวงชนชาวไทยทุ ก หมู่ เ หล่ า ได้ ร วมพลั ง
แสดงความจงรักภักดี และร่วมสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ด้วยการ
ร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ในรูปแบบต่างๆ
อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม
สาหรับวันเข้าพรรษาของทุกป ถือเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ซึ่งการดื่มสุรา
นอกจากจะเป็นการละเมิดศีล 5 ยังก่อให้เกิดผลเสียอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งในเรื่อง
ของสุขภาพ อุบัติเหตุ ที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยกาหนดคาขวัญ
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในปนี้ ว่า "ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข" ขอเชิญชวน
ให้ใช้โอกาสการเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ ร่วมกันปฏิญาณตน "งดดื่ม สุรา" และ ขยาย
เวลาการสร้างกุศลนี้ ออกไปอีกให้มากที่สุด
รายละเอียด
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หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
๒.การแก้ไขปัญหา
ปัญหามลพิษที่เกิดจากการปล่อยน้าเสีย จากบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม
มลพิษทางน้้า อุตสาหกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว ปัจจุบันประเทศไทยยังมีระบบการบาบัดน้าเสีย
ไม่เพียงพอ โดยมีน้าเสียจากชุมชนปริมาณราว 10 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน แต่ อปท.
สามารถบาบัดน้าเสียที่เข้าสู่ระบบ ได้เพียง 3.2 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน เป็นเหตุให้มีน้า
เสียลงสู่ธรรมชาติกว่า 7 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
รัฐบาลจึงได้ริเริ่ม โครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลาน้ากับชีวิต บนวิถีแห่ง
ความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุ ขของประชาชน ตามแนวพระราชดาริ
มีเป้าหมายเพื่อจะปลูกจิตสานึก จิตสาธารณะ ให้ประชาชน ในการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ นอกจากนั้นจะเป็น “ภูมิคุ้มกัน”
ให้แก่ชุมชน โดยสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนตามหลักการของ “ศาสตร์พระราชา”
ที่ต้องแก้ปัญหาจากฐานราก จากกระบวนการภายใน โดยการพึ่งตนเอง ทาให้ชุมชน
และหมู่บ้านมีพื้นฐานที่มั่นคง
ในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน
จึงจัดให้ดาเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลาน้า กว่า 606 โครงการทั่วประเทศ
โดยสิ่งสาคัญที่สุด คือ ชุมชนจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ทั้งภาครัฐ
ท้องถิ่น และภาคประชาชน กากับ ดูแล และขอความร่วมมือ ให้มีเครื่องดักไขมัน
หรือกรองน้าเสียก่อนการระบายน้าเสียลงสู่ลาน้าสาธารณะ
๓.การแก้ไขปัญหา
ขอเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสมหามงคลเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันทากิจกรรม
ขยะมูลฝอย
“จิตอาสา” ที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม ในการจะป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ทั้งนี้ ประเทศไทย ถูกระบุว่ามีปัญหาขยะทาง
ทะเล เป็นอันดับ 6 ของโลก ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์เพื่อการลดขยะและพลาสติก ไม่ ให้ทิ้งลงในแม่น้า ลาคลอง
และทะเล เช่น การลดใช้ถุงพลาสติกในห้ างสรรพสิ นค้า การเลิกใช้พลาสติกหุ้ ม
ฝาขวด การติดตั้งทุ่นลอยดักขยะปากแม่น้าและลาคลอง รวมทั้งมาตรการชายหาด
ปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล เป็นต้น จึงขอขยายผลการดาเนินงานทั่ว
ประเทศ ภายใต้โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยบูรณาการ
“พลังประชารัฐ ” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาพลาสติ ก ให้ เ ป็ น รู ป ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยรั ฐ บาลได้ ก าหนดให้
ดาเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป เช่น
1) กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ เป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน
2) กิจกรรม “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยส่งเสริมให้ห้างสรรพสินค้า
ร้ า นสะดวกซื้ อ ตลาดสดทั่ ว ประเทศ ลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว และงดใช้ โ ฟม
พร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น การพกถุงผ้ามาจ่ายตลาด การใส่ของรวมกันในถุงเดียวเพื่อลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
3) กิจกรรมการลดใช้ถุง ขวดน้า แก้วน้าพลาสติก และกล่องโฟม ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
4) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล เป็นต้น
หัวข้อ
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โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น เสาร์ ที่ 21 กรกฎาคมนี้ เ ป็ น ต้ น ไป กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
นอกจากช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้ประเทศประหยัดงบประมาณในการกาจัด
ขยะมูลฝอยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น “ฝ่ายผู้บริ โภค”
ขณะเดียวกัน “ฝ่ายผู้ให้บริการ” สามารถร่วมรับผิดชอบได้เช่นกัน โดยหามาตรการ
จูงใจลดรับถุงพลาสติก เช่น การลดราคา การสะสมคะแนน
นอกจากนั้ น ได้สั่ งการให้ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่ว ยงานหลั กร่ว มกั บ
กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย “ทั้งระบบ”
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้ง “ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร” ในทุก
กลุ่ ม พื้น ที่ ข อง อปท. จ านวนกว่า 7,800 แห่ ง ที่ มี การรวมกลุ่ ม เพื่อ ก าจัด ขยะ
ให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 เดือ นโดยขอให้ พิจารณาขนาดและที่ตั้ง ให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่เป็นสาคัญ และดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๔.การแก้ไขปัญหา
รัฐบาลได้ติดตามเรื่องความสามารถในการชาระหนี้ของประชาชนอย่างใกล้ชิด
หนี้สินของ
และได้เร่งดาเนิ น มาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลื ออย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มที่เป็นหนี้
ประชาชน
ในระบบสถาบันการเงินและหนี้นอกระบบ ที่เป็นภาระและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
การแก้ไขปัญหา “หนี้นอกระบบ” นั้น รัฐบาลและ คสช. ก็ได้เร่งดาเนินการ
อย่างจริงจัง และเป็ นรู ปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดสร้างกลไกการทางานแบบ
บูรณาการ ของ กอ.รมน. ตารวจ ทหาร และส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อจะลงไปช่วย
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้น จะต้องเริ่มจากการจาแนกสภาพหนี้ เข้าไปช่วยไกล่
เกลี่ย หรือทาการประนอมหนี้ หรือปรับโครงสร้างของหนี้ และการชาระหนี้ เช่น
ขยายระยะเวลาช าระให้ ยาวนานออกไป หรือ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยยึด
หลักการว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งลูกหนี้ และเจ้าหนี้
สาหรับผลการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร
ที่ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องขายฝากโฉนดที่ดินกับเจ้าหนี้นอกระบบและ
ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ไ ด้ ต ามก าหนด อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง คื อ ผู้ ที่ กู้ เ งิ น มาใช้ จ่ า ยในสิ่ ง ที่
ไม่ จ าเป็ น ไม่พ อเพี ย ง ไม่เ ป็ นการลงทุ น หรือ สร้า งรายได้ ใ นอนาคต โดยลู ก หนี้
นอกระบบทั้งหมดในฐานข้อมูลของภาครัฐ ประมาณ 350,000 ราย ได้รับการช่วย
ไกล่ เ กลี่ ย หรื อ ท าข้ อ ตกลงประนอมหนี้ ไ ปแล้ ว กว่ า 55,000 ราย ที่ เ หลื อ จะ
ดาเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถ
ติดต่อได้ ณ ศูนย์ดารงธรรม ในพื้นที่
ส าหรั บ ด้ า น “หนี้ ใ นระบบ” ปั จ จุ บั น ภาครั ฐ มีโ ครงการคลิ นิ ก แก้ ห นี้
เพื่อช่ว ยเหลื อประชาชนรายย่อย ที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรื อ
หนี้ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ประกั น จนกลายเป็ น หนี้ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ภายใน 90 วัน และเป็นหนี้เสียอยู่กับธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่
2 แห่งขึ้นไป สามารถมาขอรับความช่วยเหลือในการประนอมหนี้ เพื่อดูแลปัญหาให้
ได้ข้อยุติในคราวเดียวได้ รวมถึงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการชาระหนี้ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ตามความสามารถที่แท้จริง ควบคู่กับการได้รับความรู้ เสริมสร้าง
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วินัยทางการเงินที่ดีต่อไป
ล่าสุดได้มีการปรับคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ให้สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้มากขึ้น เช่น ให้ครอบคลุมผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ด้วย และขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมหนี้เสียที่เกิดขึ้นก่อน 1 เมษายน 2561 อีกทั้งผ่อนผันให้ลูกหนี้
ที่แม้จะถูกดาเนินคดีแล้ว แต่ยังไม่มีคาพิพากษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
ทั้งนี้ ในการดาเนินโครงการคลินิกแก้หนี้จะไม่ทาหน้าที่ปล่อยเงินกู้เพื่อนาไป
ชดใช้หนี้ที่ค้างชาระอยู่ แต่ให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชาระได้ตามกาลังของตนเอง โดยมี
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (SAM) เป็นหน่วยงานกลาง คิดอัตราดอกเบี้ย
ผ่อนปรนร้อยละ 4 – 7 ต่อป ระยะเวลาการผ่อนชาระสูงสุดไม่เกิน 10 ป อีกทั้ง
การให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อนาไปเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับตนเอง
๕.การแก้ไขปัญหา
รั ฐ บาลพยายามที่ จ ะช่ ว ยแก้ ปั ญหาหนี้ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เช่ น
หนี้สินของกลุ่มครู กลุ่ มครู ที่ผ่านมาพบว่ามีครูเป็นหนี้ ทั้งในและนอกระบบ และมีมูลค่าหนี้อยู่ ใน
ระดั บ สู ง ส่ ว นหนึ่ งเป็ น หนี้ สิ น ของโครงการสวั สดิ การเงิ นกู้ ส มาชิ กการฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ที่มีผู้กู้อยู่กว่า 5 แสน
ราย คิดเป็นเงินกว่า 4 แสนล้านบาท โดยเป็นหนี้เสีย มากกว่า 5,000 ล้านบาท
ช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามใช้มาตรการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ และแบ่งเบา
ภาระอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการลดภาระหนี้ ที่เริ่มตั้งแต่ป 2559 โดยการให้เงินกู้
อัตราดอกเบี้ยต่า ร้อยละ 4 เพื่อนาไปชาระหนี้โครงการ ช.พ.ค. เดิม และเพื่อนาไป
ชาระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน แต่ยังมีผู้มาร่วมโครงการไม่มากนัก นอกจากนั้น ในป
2560 ที่ผ่านมา มีโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ให้โอกาสลูกหนี้ ที่มีปัญหาผ่อนชาระ
จนกลายเป็นหนี้เสีย สามารถผ่อนปรนเงื่อนไขการชาระหนี้ พักชาระเงินต้น ไม่เกิน
3 ป ล่าสุดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ธนาคารออมสิ นนาเงินสนับสนุนที่เคยได้รับจากโครงการ ช.พ.ค.
ไปช่วยลดอัตราดอกเบี้ย ให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดี ไม่มีหนี้ค้างชาระ ซึ่ งทาให้อัตราดอกเบี้ย
ลดลงจากเดิมร้อยละ 0.5 - 1.0 คิดเป็นเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท
สาหรับโครงการคลินิกแก้หนี้ และมาตรการแก้ไขหนี้ต่างๆ ที่รัฐบาลริเริ่มขึ้น
เป็ น เพี ย งการพยายามแบ่ งเบาภาระและช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ องประชาชนที่ ปลายเหตุ
เท่านั้ น ดั งนั้ น วิธีที่ ดีที่สุ ดคือการแก้ ปัญหาการก่อหนี้เกินตัวที่ “ต้นเหตุ ” คื อ
การพยายามไม่เข้าสู่วงจรการเป็นหนี้ โดยต้องเริ่มจากตัวทุกคนเอง ทั้งนี้ การก่อหนี้
ในหลายกรณี เป็ น ความจ าเป็ น โดยเฉพาะจากความเดื อ ดร้ อ นที่ เ ป็ น ผลจาก
ภัยธรรมชาติ ทาให้ผลผลิตเสียหาย เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งภาครัฐได้พยายาม
เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ แต่ยังมีกรณีการกู้ยืมทั่วไปทีไ่ ม่จาเป็นเช่นกัน
สิ่งที่ทาได้ง่ายที่สุด คือ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
หนึ่งใน “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานไว้ให้กับชาวไทย
มาใช้เป็นหลักในการดารงชีวิต เริ่มจากการมีสัมมาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และหาทาง
เพิ่มรายได้เมื่อมีโอกาสใช้จ่ายอย่างพอเพียงเท่าที่จาเป็น มีการทาบัญชีครัว เรือน
เพื่อวางแผนการใช้จ่ายและการสร้างรายได้ในอนาคต และเตรียมการเรื่องเงินออมไว้
ใช้ในกรณีฉุกเฉินทั้งการออมเงินสดในบัญชี การซื้อหุ้น การซื้อประกันชีวิต หรือการ
ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งรัฐบาลกาลังผลักดันให้มีกฎหมายรองรับให้ถือ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

๕

หัวข้อ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด

เป็นสินทรัพย์และหลักประกันได้
๖. การป้องกัน
สุ ดท้ ายขอให้ ประชาชน นักท่ องเที่ยวป่ าเขา น้าตก และทะเล ได้ ติดตาม
ภัยธรรมชาติจาก พยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุ นิยมวิทยา เนื่องจากมีพายุโซนร้อน “เซินติญ” จาก
พายุโซนร้อน ทะเลจีนใต้ ส่งผลกระทบให้อาจมีน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก คลื่นลมแปรปรวน
“เซินติญ”
ระมัดระวังแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆ โดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมการช่วยเหลือ กู้ภัย
และมีแผนเผชิญเหตุที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า สามารถปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที

-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

