พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานการประชุม มอบนโยบายใหแกผูบริหารของ
กระทรวงมหาดไทย และผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 57 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมเชีย งแสน อาคารสํานั กงานอธิ การบดี
มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย พลเอก อนุ พ งษ เผ า จิ น ดา รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่ อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ใหแกผูบริหารของกระทรวงมหาดไทย และผูวาราชการจังหวัด ทั่ ว ประเทศ โดย
ในการประชุมฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดกลาวเนนย้ําถึงการทํางานที่ จะต องเร งรั ด การ
ดําเนินการใน 5 ประเด็นสําคัญ คือ
1. การขับเคลื่อนนโยบายและยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บพื้น ที่ จังหวั ด (Area Based) เพื่อบูร ณา
การแผนงาน/โครงการของจังหวัดใหตรงตามสภาพปญหาและความต องการของประชาชนในพื้น ที่
ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ เห็ น ชอบให กระทรวงมหาดไทยกําหนดวิ ธี การและแนวทางปฏิบัติ ร ว มกับ
หนวยงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดขอใหสวนราชการแจงแผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่แจงใหจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2557 เพื่อพิจารณา
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพื้นที่ ผานกลไกของ ก.บ.จ.
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ในกรณีที่ ก.บ.จ. มีมติเห็นสมควรที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการใหเหมาะสม ใหจังหวัด
นําเสนอสวนราชการพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการพัฒนาในพื้นที่ตรงตามความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
2. การขับเคลื่ อนการพัฒ นาตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในภาคเกษตรและชนบท
ในป 2558 มีเปาหมายที่จะดําเนินงานขยายผลสู หมูบาน จํานวน 19,661 หมูบาน โดยคํานึง ถึ ง ความ
ตองการที่แทจริงของเกษตรกรและประชาชน จึง ใหจัง หวัดร วมกั บทุก ภาคส วนบูร ณาการการทํางาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปาหมาย
ที่จะสามารถเห็นผลความกาวหนาที่ปรากฏเปนรูปธรรมใน 3 ปขางหนา ซึ่ ง จะเปนวาระครบรอบ 20 ป
แหงการพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และถื อเปนวโรกาสแหง การเฉลิ มฉลอง 90
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
3. การเตรีย มพร อมรั บสาธารณภัย เริ่ มจากภัยหนาวใหจัง หวัดเตรี ยมการปองกั นและแก ไ ข
ปญหาภัยหนาวใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ สํารวจและจัดทําบัญ ชี
ผูประสบภัยหนาว โดยเฉพาะกลุ ม คนชรา คนพิก าร เด็ก สตรี มีครรภ ผู ดอยโอกาสทีมีฐานะยากจน
เพื่อกําหนดแนวทางการใหความชวยเหลือ จัดทําแผนดูแลสุ ข ภาพอนามัยการรั ก ษาพยาบาลประชาชน
พรอมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเปนระยะจนกวาจะสิ้นสุดฤดูหนาว จัดเตรี ยมเครื่ องกั นหนาว
เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง เปนธรรม รวมทั้งประสานงาน
รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาภัยหนาวอยางใกลชิด เพื่อใหการช วยเหลื อประชาชน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล การเตรียมความพรอมรับสถานการณ ภัยแล ง ในป 2558
เน น ย้ํ าเรื่ องการดู แลและแกไขปญหา น้ํ าอุปโภค/บริ โภคเปน หลัก รวมถึงการให ความชว ยเหลือ
ผูประสบภัยแลง โดยสํารวจพื้นที่ หมูบาน ตําบล ที่คาดวาจะประสบภัยแลงใหชัดเจน จัดเตรียมบุคลากร
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณตางใหพรอมปฏิบัติงานชวยเหลือพี่นองประชาชนไดอยางรวดเร็ ว และ
ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารองคกรปกครองส วนทองถิ่ น เร ง ชี้ แ จง
ทําความเขาใจกับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยกอนที่จะเกิ ดปญ หาสถานการณ ภัยแล ง สร างความ
ตระหนักในการใชน้ําอยางประหยัด และขอความรวมมือใหมีการเพาะปลู ก พืช ที่ใ ช น้ํานอย และใหศูนย
ดํารงธรรมรับฟงขอมูลปญหาและขอเรียกร องจากประชาชนผู ไ ดรั บความเดือดร อนนําเสนอใหรั ฐบาล
พิจารณาใหความชวยเหลือตอไป และการปองกันและลดการอุบัติเหตุบนถนน รัฐบาลไดใหความสําคัญ
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ต่ํากวา 10 คน ตอประชากร 1 แสนคน จึงขอใหผู วาราชการจัง หวัดใหความสํ าคัญ และกํ าหนดใหเปน
วาระของจังหวัด โดยใช ก ลไกศูนยความปลอดภัยทางถนนทุก ระดับตั้ง แตร ะดับจัง หวัด อําเภอ และ
ทองถิ่น รวมถึงภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาสังคมในการขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใหเห็นผลเปนรู ปธรรม และประสานหนวยงานที่เกี่ ยวข อง เช น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
ตํารวจ ฯลฯ แกไขปญหาดานวิศวกรรมจราจร กําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุ

รณรงคการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยและเตรียมบุคลากร อุปกรณในการช วยเหลื อ ชุ ดเคลื่ อนที่เร็ วให
พรอม โดยเฉพาะในจุดที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุ
4. การกํา กับดู แ ลการใชจา ยงบประมาณขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น เน นย้ําใหผู ว า
ราชการจังหวัดและนายอําเภอ ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลใหมีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง เปน
ธรรม เปดเผย โปรงใส หากเห็นวาการจัดซื้อจัดจางที่ไมโปรงใส ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ รี บ
ดําเนินการตรวจสอบทันที
5. การสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้ กรมโยธาธิการและผั ง เมือง กํ าลั ง เร ง รั ด
ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน วางผังโซนนิ่งการใชประโยชนที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค และ
รายละเอียดโครงการตางๆ ใน 5 พื้นที่ชายแดนเปาหมาย (ตาก มุกดาหาร สงขลา สระแกว ตราด) และมี
การกําหนดแผนการพัฒนาดานสาธารณูปโภคเพื่อขยายไฟฟา น้ําประปา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษและชายแดน จึงใหจังหวัดใน 5 พื้นที่ช ายแดนเปาหมายไดเตรี ยมความพร อมในดานตางๆ เพื่อ
รองรับการพัฒนาในพื้นที่ดวย
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