พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในระดับจังหวัด
นายอําเภอ ผู้บริหาร อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference) เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และของกระทรวงมหาดไทย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด นายอําเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และกํานัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ พลเอก
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ต้องการมาพูดคุย
กันกับผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบถึงสถานการณ์ของสังคม
โลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ซึ่งประเทศกําลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แม้ว่าประเทศไทยจะมี
ทรัพยากรมากมายแต่เรามีปัญหาเรื่อง “คน” ต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ เราต้องมีความเข้มแข็ง เราต้อง
ไม่ขัดแย้ง เน้นย้ําถึงบทบาทของนักปกครองที่แท้จริง คือ “เป็นผู้รับใช้ประชาชน” ต้องช่วยกันว่าทํา
อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไปจะมีการกลไกในการประเมินเพื่อที่จะทราบปัญหา
การทํางาน หากมีเรื่องใดติดขัดจะได้เข้าไปช่วยกันแก้ไข สําหรับเรื่องสําคัญที่จะเน้นเป็นพิเศษ มีดังนี้
1. การเทิดทูนและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ตนได้มีโอกาสถวายงานในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้เห็นถึงน้ําพระทัยบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงดูแลคนไทย พระองค์ทรงอยากเห็นคนไทย
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ตลอดมา สังคมไทยมีสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันสําคัญของคนในชาติ เป็นที่ยึดมั่นเป็นศูนย์รวมใจ
ของคนไทยทั้งชาติ การขยายผลโครงการตามพระราชดําริให้นักปกครองน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และยุทธศาสตร์พระราชทานไปขยายผลให้บังเกิดเป็นรูปธรรมถึงประชาชน เชื่อว่าหาก
น้อมนํามาสู่การปฏิบัติ สังคมไทยจะอยู่ได้ขอให้ทุกคนได้ทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนนี้ หากพบ
การบิดเบือน ใส่ร้าย ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันของชาติอย่างจริงจังต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
2. เรื่องการบริการประชาชน ตามคําขวัญ “บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้” ชื่นชมการทํางานของ
ศูนย์ดํารงธรรม ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน การทํางานต้องทํา
ให้ประชาชนรู้สึกว่าถ้าเดือดร้อนต้องมาหาเรา ที่สําคัญคือต้องรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม
3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ประเทศไทยของเราไม่เคยมีการแบ่งแยกเชื้อชาติ
ศาสนา เรามีปัญหากันเพียงแค่แนวคิดของคนที่เห็นต่าง บุคลากรกระทรวงมหาดไทยทุกระดับต้อง
ช่วยกันดูแลไม่ให้ประชาชนเกิดความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งสี ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เราเห็นต่างได้ แต่ต้องอยู่ร่วมกันได้ ต้องช่วยกันทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย คือพวกเราทุกคน
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าฯ นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นําท้องถิ่น กํานัน
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ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่สร้างความปรองดอง ที่สําคัญคือไม่มีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือกลุ่มคน ต้อง
ทํางานด้วยความบริสุทธิ์ ขอให้นักปครองทําหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสามัคคีของคน
ในชาติ หากปล่อยเกิดความแตกแยกร้าวฉานจะไม่สามารถย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้อีก ขอให้คิดถึง
ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก
4. การสร้างความสงบเรียบร้อย ขอฝากให้กํานันผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลในพื้นที่ ทําอย่างไรให้มีความ
ปลอดภัย การแก้ปัญหาอบายมุข การแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งการปราบปราม บําบัด การป้องกัน
ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องรู้ปัญหา ต้องช่วยกันขอให้เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชนต้องดูแลอย่าให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สําหรับพื้นที่ชายแดนต้อง
ป้องกันการนํายาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย การค้ามนุษย์ นายกรัฐมนตรีฝากเน้นย้ําเป็นพิเศษ
ขณะนี้ประเทศไทยถูกจัดเป็นอันดับ 3 ในเรื่องของการค้ามนุษย์ ส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือจาก
กองทุนต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมา ขอให้ดูแลอย่าให้มีเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
5. เรื่องภัยธรรมชาติ ขณะนี้ประเทศไทยต้องประสบกับภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง ภัยหนาว และ
น้ําท่วม ภาคเหนือหลายจังหวัดเริ่มหนาวขอให้ผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมรับมือภัยหนาว เรื่องภัยแล้ง
ซึ่งคาดว่าจะหนักกว่าปีก่อนๆ ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรงดหรือลดการปลูกพืชในเขตชลประทาน
โดยเฉพาะการทํานาปรัง ช่วยกันประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรด้วย และอีก
เรื่องสําคัญคือการรักษาป่าชายเลน นายกรัฐมนตรีฝากมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยต่อปัญหาป่าชายเลน ในจังหวัดที่มีพื้นทีป่าชายเลน
ขอให้ผู้ว่าฯ ร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยกันรักษาป่าชายเลนเพื่อสภาพของระบบนิเวศ
เพื่อให้ประเทศเรามีระบบนิเวศที่หลากหลาย
6. เรื่องเศรษฐกิจฐานรากเน้นการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ บทบาทของกระทรวงมหาดไทย
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
การส่งเสริมการออม ดูแลการเข้าถึง
เงินกองทุนต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมายของกองทุนเพื่อให้พี่น้องในชนบทเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
ไม่อยากให้ประชาชนไปเป็นหนี้นอกระบบ เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก รัฐบาลได้
กําหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหลายประการออกมา
ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั้งในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 จํานวนมากให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่น ขอให้มีการดําเนินการในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วยความรวดเร็ว
โปร่งใส สําหรับเงินช่วยเหลือชาวนาขอฝากเป็นพิเศษให้ช่วยกันสํารวจข้อมูล ต้องทําให้เม็ดเงินที่
ช่วยเหลือถึงมือชาวนาจริงๆ อนาคตจะมีการกําหนดพื้นที่โซนนิ่งเกษตร ไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนป้องกัน
ผลผลิตล้นตลาด โดยเฉพาะการปลูกข้าวต้องดูแลทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา
สําหรับกรณีที่ว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างกระแสข่าวการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านอย่า
หลงเชื่อ ขอให้ทํางานให้ดีถ้าทําดีแล้วใครจะยุบไม่ได้ ประชาชนจะปกป้องท่านเอง รัฐบาลจะ
สนับสนุนการทํางานของท้องถิ่นในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่
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7. การเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เต็มรูปแบบต้องเตรียมทั้งในเรื่อง
คน พื้นที่ ระบบงาน ระเบียบกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่เป็นประตูสู่ชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้าน ขอให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับผลกระทบในด้านต่างๆ จากการเข้าสู่ AEC ให้พร้อม
ทุกด้าน
8. เรื่องการจัดการขยะ ประเทศของเรามีปัญหาใหญ่ 2 เรื่อง คือ ปัญหาขยะ และ ผักตบชวา โดย
ได้ ดํ า เนิ น การนํา ร่ อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ในส่ว นของปัญ หาขยะ ปั จจุ บัน กระทรวงมหาดไทย
พระนครศรีอยุธยา และจะได้นําไปขยายผลและรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเน้นย้ําขอให้ทุก
หน่วยร่วมกันดูแลในเรื่องการทิ้งขยะของคนในพื้นที่ สําหรับการจัดเก็บเป็นความรับผิดชอบของ อปท.
ปัญหาผักตบชวา เป็นสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีผักตบชวา เป็นจํานวนมากในแม่น้ํา
ลําคลอง ส่งผลกระทบในหลายเรื่อง และวิธีการที่จะทําให้ผักตบชวาในแม่น้ําลําคลองลดปริมาณ
ลง เก็บขึ้นมาทําปุ๋ย อาหารสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝากผู้ว่าฯ นายอําเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันรณรงค์ร่วมมือร่วมใจ หวังว่าในปีใหม่นี้ประเทศไทยจะไม่มีขยะตามท้องถนน และ
ในแม่น้ําลําคลองจะปลอดผักตบชวา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนในชาติของเรา
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