สรุปประเด็นทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญ
ในการประชุมต้อนรับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสเข้ารับตําแหน่ง
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวทางการปฏิบตั ิ
ราชการของ
กระทรวงมหาดไทย

รมว.มท. กล่าวขอบคุณผู้บริหารของ มท. ทุกหน่วยงานที่
ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดย มท. เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานส่งผลต่อราษฎร์โดยตรง จึงรู้สึกเป็นเกียรติ แก่ตนเอง
และวงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง เพราะการทํางานจะส่งผลต่อทุกข์สุข
ของประชาชนโดยตรง และทํางานร่วมกับข้าราชการประจําที่มี
ความรู้ ความสามารถในแต่ละด้านเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การปกครอง ด้านท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ดิน รัฐวิสากิจที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดจะเกิดผลโดยตรงต่อราษฎร ความคาดหวังของ
ประชาชนในการปฏิบัติงานของรัฐบาลนี้ คือ 1) ความโปร่งใส
และความซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ 2) การทํางานตาม
แผนงานต่าง ๆ เพื่อความสุขของประชาชน สําหรับในการ
ทํางานของรัฐบาลชุดนี้เข้ามาทํางานเท่านั้นไม่ใช่เข้ามาจาก
การเมืองที่ต้องอยู่ต่อ เมื่อมีการปฏิรูปเสร็จหมดหน้าที่ก็จะเข้าสู่
กลไกอํานาจโดยการเลือกตั้ง ทั้งนี้ จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่
ดําเนินการมาแล้ว โดยจะทําให้ดีในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้
ประชาชนมีความสุข และต้องไม่มีการทุจริต
นโยบายการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการของ มท. ขอให้ยึด
กรอบตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
การแถลงนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ นรม. จะได้ประชุมพูดคุย/
มอบแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการในวันที่ 17 กันยายน
2557 และ มท. จะมอบนโยบายต่อในวันที่ 18 กันยายน
2557 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ นรม.

1. ข้อขัดข้องตาม
กฎหมาย

หน่วยงานที่ได้เสนอมาแล้ว หากกฎหมายใดอยู่ในขั้นตอน - ทุกหน่วยงาน
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้
ดําเนินการไปตามขั้นตอน หากกฎหมายใดทีไ่ ด้เสนอไปยัง
สนช. เรียบร้อยแล้ว และหน่วยงาน เห็นว่ามีความจําเป็น
เร่งด่วน ขอให้เสนอมายัง รมว.มท. ทราบ เพื่อประสานแจ้ง
สนช. ให้เร่งรัดการพิจารณากฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว

2. ศูนย์ดาํ รงธรรม

หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- สป.มท.
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ขอให้เร่ง - ปค.
- สถ.
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปสูร่ ะดับท้องถิ่น

3. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ขอให้ดําเนินการทั้งด้านการปราบปราม บําบัด ฟื้นฟู ทั้งนี้
ให้ดําเนินการโดยพิจารณาทั้งในด้าน Demand และ Supply

4. การบริหารจัดการ
ขยะ

ขอให้ดําเนินการไม่เพียงแต่การกําจัดขยะเท่านั้น แต่ขอให้ - ยผ.
- สถ.
รวมถึงการดําเนินการขั้นพื้นฐาน คือ การดําเนินการให้
ประชาชนไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด และการพัฒนากระบวนการจัดเก็บ
ขยะให้เป็นไปอย่างถูกวิธี สําหรับการจัดทําโครงการนําร่องเพื่อ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขต อปท. ให้เร่งดําเนินการ

5. การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรปู

ขอให้ปกครองประชาชนโดยการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และ
ดําเนินการให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
มท. โดยตรง รวมทั้งต้องปกครองโดยขับเคลื่อนกลไก เพื่อให้
ประชาชนเกิดความสงบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความขัดแย้งแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย ทัง้ นี้ จะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวต่อไป

6. การสรรหาสมาชิก
สภาท้องถิ่น

ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ไม่วา่ ผลการทําหน้าที่ - สถ.
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการสรรหาจะออกมาในเชิงบวก
หรือลบ ก็จะมีผลไปสู่การปฏิรูป ดังนั้น ถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้ปกครองต้องดําเนินการให้กลไกที่เป็นอยู่มคี วามโปร่งใส
สามารถสร้างความเจริญให้กบั ท้องถิ่น

7. การสร้างความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงาน

การจัดการกระบวนการทุจริต ต้องลงโทษทั้งฝ่ายผูใ้ ห้และ
ผู้รับ

ประเด็น

รายละเอียด

- ศพส.มท.
- ปค.
- สถ.
- พช.

- ทุกหน่วยงาน

- ทุกหน่วยงาน

- สป.มท.
8. การแก้ไขปัญหา
ขอให้ใช้การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาพืน้ ที่ การดําเนิน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงาน/โครงการ ต้องตรงกับความต้องการของประชาชน จึง - ปค.
จะสามารถชนะใจประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
เป็นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานในส่วนของ ศอ.บต.

ประเด็น
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9. การจัดการที่ดิน

ในขณะนี้ขออย่าให้มีกรณีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ
เกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินซึ่งถือเป็น
ปัญหาเชิงซ้อน ต้องใช้ทั้งวิธีการทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
โดยอาศัยกระบวนการพิเศษ ในชั้นนี้ขอให้ดําเนินการตาม
หน้าที่ไปก่อน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพยายามพัฒนาและแก้ไขระบบอยู่
ซึ่งจะสามารถนํามาใช้ได้เร็ว ๆ นี้

10. การกําจัด
ผักตบชวา

ต้องกําจัดตั้งแต่ที่อยู่ใน คู คลองขนาดเล็ก โดยให้ท้องถิ่น
รับผิดชอบกําจัดก่อนที่ผักตบชวาจะลงไปยังแม่น้ําลําคลอง
ขนาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการ
กําหนดแผนงาน/โครงการร่วมกัน

หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ทด.

- ยผ.
- สถ.
- ปภ.

สํานักนโยบายและแผน สป.
วันที่ 15 กันยายน 2557

