จดหมายข่า ว

มหาดไทย

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๒ ปักษ์แรก มิถุนายน ๒๕๖๐

การประชุมขับเคลื่อน

ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ตามนโยบายรัฐบาล

ย้ำผู้ว่าฯ ต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
เพื่อนำพาประเทศชาติก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

การประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล

ย้ำผู้ว่าฯ ต้องเป็นผู้นำ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

เพื่อนำพาประเทศชาติก้าวเข้าสู่

ไทยแลนด์ ๔.๐

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ตามนโยบายรั ฐ บาล โดยมี นายสุ ธี มากบุ ญ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี
ผูว้ า่ การรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูต้ รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังรวมจำนวน ๓๐๐ คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลให้
ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้กลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
ปรองดอง หรือ ป.ย.ป. โดยให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
(Area Based) เพือ่ เชือ่ มโยงแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ตัง้ แต่แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล
และแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยได้ เ น้ น ย้ ำ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนงานในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาล
และทำงานเชิงรุก ทัง้ งานภารกิจตามนโยบาย (Agenda) ตามอำนาจหน้าที่
(Function) และการบูรณาการในพื้นที่ (Area) โดยขับเคลื่อนการทำงาน
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ร่วมกับทุกภาคส่วน และผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นด่านหน้าในการ
ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้มอบนโยบายแนวทาง
การขั บ เคลื่ อ นงานสำคั ญ ตามนโยบายรั ฐ บาลและภารกิ จ สำคั ญ
ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้อำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนทัว่ ประเทศเดินทางเข้าสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย ส่วนการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
ในส่ ว นภู มิ ภ าคจำนวน ๘๗๘ แห่ ง นั้ น ได้ ข อให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
กำกับดูแลการดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามราชประเพณี
และสมพระเกียรติ โดยยึดกรอบการทำงานตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการ
ส่ ว นกลางกำหนด พร้ อ มเชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ทัง้ การจัดทำดอกไม้จนั ทน์ และปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ทมี่ สี เี หลือง
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี โดยขอให้ดูแลประชาชนที่จะเดินทาง
มาร่วมพิธีในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสมือนหนึ่งเป็นแขกของราชการ

ส่วนการเตรียมจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น
ให้ทกุ จังหวัดดำเนินการจัดพิธที างศาสนา ๕ ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล
และถวายพระราชกุศลพร้อมกันทัว่ ประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด การจัด
นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และดำเนินการจัดกิจกรรม
เพือ่ สาธารณประโยชน์ อาทิ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดพืน้ ที่
ชุมชน ตลาดชุมชน และการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งขอให้ดูแลติดตามสถานภาพ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยใช้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด
(นครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร แพร่ ตราด จันทบุรี
ฉะเชิ ง เทรา พั ท ลุ ง ) และโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำ อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริโดยตรงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด
(ราชบุรี มุกดาหาร นราธิวาส ศรีสะเกษ ปัตตานี เชียงราย เชียงใหม่
ยะลา บุรีรัมย์ อุดรธานี) พร้อมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจ
กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน (Way of Life) โดยให้
ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mind Set) เพื่อนำ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ ทั้ ง การดำรงชี วิ ต และ
การปฏิบตั งิ าน และให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษา
ธิการจังหวัด (กศจ.) ติดตามผลการเรียน สภาพครอบครัว และคุณภาพ
ชีวิตของผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทุนการศึกษา
พระราชทานโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ๑๐ จังหวัดภาคใต้
นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายและภารกิจสำคัญของ

กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ด้วยการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ๒) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ให้ใช้กลไกคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมในการ
ดำเนินการและสัง่ การ ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการลด
Demand side และ Supply side และอาศัยกลไกประชารัฐระดับพื้นที่
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ๔) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
การค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย ๕) การดำเนินงานของ
ศูนย์ดำรงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่เร่งรัดตรวจสอบความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพีน่ อ้ งประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว ๖) เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) ๗) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐ
๘) การสนั บ สนุ น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก (EEC) ๙) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๑๐) การบูรณาการ
แก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ๑๑) การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
๑๒) การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพืน้ ที่ ๑๓) การรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๑๔) การดำเนินโครงการส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ๑๕) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนใน
หมู่บ้าน/ท้องถิ่น)
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บ ำ บั ด ทุ ก ข์ บ ำ รุ ง สุ ข

กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อ
ของนายกรัฐมนตรี

ผ่านศูนย์ดำรงธรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

๑,๐๐๗ แห่ง

ตั้งแต่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวใน
รายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ว่าการเป็นประชาธิปไตยของไทย จะต้องไม่เป็น
ประชาธิปไตยที่ล้มเหลว จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นใน
“หลักธรรมาภิบาล” นำพาให้ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้
ศาสตร์พระราชาให้ได้ โดยมีคำถาม ๔ ข้อ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของ
พี่น้องประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ประกอบด้วย ข้อ ๑ ท่าน
คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ข้อ ๒
หากไม่ได้จะทำอย่างไร ข้อ ๓ การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง
ของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของ
ประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูป
หรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และข้อ ๔ ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง
ทีม่ พี ฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสูก่ ารเลือกตัง้
อีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อกี แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธอี ะไร นัน้
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพือ่ ให้การรับฟัง
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ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
เสมอภาค กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดและขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร และสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อ
ดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (๑๑๑๑)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการประชาชน
เขตทุกเขต รวม ๑,๐๐๗ แห่ง โดยยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
การรับฟังความคิดเห็น ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางไปแสดง
ความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยแสดงบัตร
ประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
๑๓ หลัก และรายการอื่น ๆ ตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ พร้อมลง
ลายมื อ ชื่ อ ผู้ แ สดงความคิ ด เห็ น ส่ ว นการรวบรวมความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนนัน้ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตัง้ คณะทำงานกลัน่ กรองสรุปผล
การตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นระดับกระทรวง และสัง่ การให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถาม
และการแสดงความคิดเห็นระดับจังหวัด ดำเนินการสรุปผลการตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น รายงานกระทรวงมหาดไทยทุก
๑๐ วั น ทำการ โดยกำหนดให้ ร ายงานผลฯ ครั้ ง แรก ในวั น ที่ ๒๓
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ และเพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้
พี่ น้ อ งประชาชนได้ อ อกมาแสดงความคิ ด เห็ น กั น อย่ า งกว้ า งขวาง
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยกล่ า วว่ า กระทรวงมหาดไทยได้ สั่ ง การให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถาม ๔ ข้อ

รวมทั้งข้อมูลสถานที่ ห้วงเวลา ช่องทาง และแบบสอบถาม ให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ และขอเชิญชวน
พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม ๔ ข้อ
ของนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติ
นำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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มหาดไทยมุ่งแก้ปัญหาผักตับชวา

เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน
ดึงชุมชนคนริมน้ำและประชาชน
ในพื้นที่ใกล้กับน้ำเข้าร่วมแก้ไขปัญหา

ปัจจุบนั ผักตบชวาถือเป็นวัชพืชทีส่ ร้างปัญหาอย่างมากในแหล่งน้ำ
สาธารณะต่างๆ ทัง้ ในด้านการขนส่งและการสัญจรทางน้ำ ทำให้นำ้ เน่าเสีย
ทำให้ทางเดินน้ำหรือแหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน กีดขวางการไหลระบายของ
น้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ ในฤดูน้ำหลาก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่ง
สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎร ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จึงได้แต่งตัง้ ให้ พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ
บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ได้ มี ด ำริ ใ นคราวการประชุ ม คณะทำงานขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หา
ผักตบชวา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้องการให้การแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาเกิดการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยมีชมรมคนริมน้ำ
และประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับน้ำ เข้ามาช่วยกันดูรักษาแหล่งน้ำ
อย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
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กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ทุ ก ข์ สุ ข ของประชาชน ได้ ข านรั บ นโยบายการแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้มอบหมายให้กรมการปกครองบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้ง
ชมรมคนริมน้ำและจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิด
ผลสำเร็จอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทาง
บู ร ณาการแผนการกำจั ด ผั ก ตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ จั ง หวั ด
ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาและให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ/
แหล่งน้ำ เข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูแหล่งน้ำ ด้วยการจัดตัง้ ชมรม
คนริมน้ำขึน้ ในทุกพืน้ ที่ และใช้กลไกการทำงานจากทุกภาคส่วนในรูปแบบ
ประชารัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน โดยการรวมพลังจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือตำบล ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ

แก้ไขปัญหาผักตบชวาในหมู่บ้านหรือตำบลของตนเอง อีกทั้งยังเป็น
การสร้างกลไกขับเคลือ่ นการดำเนินงานในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความต่อเนือ่ งและ
ยั่งยืนอีกด้วย โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานสำหรับการจัดตั้ง
ชมรมคนริมน้ำ ภายในมิถุนายน ๒๕๖๐ และชมรมคนริมน้ำร่วมกำจัด
ผักตบชวากับทุกภาคส่วน ภายในกันยายน ๒๕๖๐ นอกจากนีย้ งั ให้ชมรม
คนริ ม น้ ำ ร่ ว มกั น เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และกำจั ด ผั ก ตบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ผลการดำเนินงานทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั ได้มกี ารจัดตัง้ ชมรมคนริมน้ำแล้ว
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๓๖๗ ชมรม
จำนวน ๑๘,๓๘๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ส่วนการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวนั้น
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครองมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด มอบหมายคณะทำงานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไขปั ญ หา
ผักตบชวาระดับจังหวัด และคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
แหล่งน้ำทีค่ าบเกีย่ วระหว่างอำเภอ ทำการรายงานผลการดำเนินงานและ
ประมวลผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) โดยให้มกี ารรายงานผล
เป็นประจำทุกเดือน และประมวลผล สรุป รายงานให้ผู้บริหาร กระทรวง
มหาดไทยทราบถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย
คาดว่าจะช่วยทำให้การคมนาคมสัญจรทางน้ำมีความสะดวกขึ้น และยัง

สามารถฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากผักตบชวา
มีความเบาบางลง ทำให้อัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้น ลดความตื้นเขิน
ของลำน้ำ ทำให้ไม่ตอ้ งขุดลอกบ่อยครัง้ ช่วยลดงบประมาณและค่าใช้จา่ ย
ในการกำจัดวัชพืชเหล่านี้ และปัญหาน้ำเสียลดน้อยลง นอกจากนี้ยัง
ช่วยเสริมภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วทางน้ำ และยังช่วยให้การระบายน้ำ
จากแหล่ ง น้ ำ ไปยั ง พื้ น ที่ เ กษตรมี ค วามคล่ อ งตั ว ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น
ก็ช่วยให้คนในชุมชนริมน้ำเกิดความสามัคคีเนื่องจากการได้ทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน และยังกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรับรู้
สร้ า งจิ ต สำนึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
อีกด้วย
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โฆษกมหาดไทยเผยความคืบหน้า
การแก้ ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปี ๖๐

ย้ำเดินหน้าเข้มข้นทุกมาตรการตามนโยบายรัฐบาล

เป้าหมายลดผู้เข้าสู่การกระทำผิดและนำคนออกจากวงจรยาเสพติด
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยได้ ด ำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๖๐ โดยได้มีการบริหาร
จั ด การอย่ า งบู ร ณาการตามนโยบายรั ฐ บาลมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั้ น
นายชยพล ธิ ติ ศั ก ดิ์ รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษก
กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลความคืบหน้าการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐
ว่าที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เน้นการทำงานเชิงรุก และการเข้าถึง
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความเป็นจริง มีกลไกของฝ่ายปกครอง ปลัดจังหวัด
นายอำเภอ ทำหน้าที่อำนวยการในพื้นที่เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และการบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุข
นำบนฐานคิดที่ว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย โดยมีโครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้ว ได้แก่ ๑. โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
อย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกจากเยาวชนที่มีอายุ ๑๕ – ๒๕ ปี ที่มีศักยภาพ
นำมาพัฒนาให้เป็นผู้นำ หรือเป็นแนวร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในพื้นที่ได้ มาฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อให้มีความเข้าใจถึง
โทษภัยของยาเสพติด และนำไปขยายผล ร่วมเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหา
ยาเสพติดเข้ามาสู่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เป็นการลดและป้องกัน
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ปัจจุบันมีเยาวชนผ่านการฝึกอบรม

ไปแล้วจำนวน ๑๕,๙๐๐ คน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ๒. การสร้างหมู่บ้าน/
ชุ ม ชนมั่ น คงปลอดภั ย ยาเสพติ ด อย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี ชุ ด ปฏิ บั ติ ก าร
ประชารัฐทั้งระดับอำเภอ ระดับตำบล ลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับคน
ในชุมชนตามแผน ๙ ขั้นตอน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
๒๕๕๙ – ปัจจุบัน มีการดำเนินการรวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๙,๑๓๑ หมู่บ้าน/
ชุมชน ๓. โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้ผ่าน
การบำบัด โดยให้ความช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๒,๓๓๒ คน
แบ่งเป็นการฝึกอาชีพจำนวน ๕,๔๔๐ คน จัดหางานให้จำนวน ๙๘๗ คน
จัดหาทุนการศึกษาจำนวน ๕๓๖ คน ให้ทุนประกอบอาชีพจำนวน
๓๓๘ คน และช่วยเหลืออืน่ ๆ จำนวน ๔,๙๗๖ คน ๔. โครงการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด โดยดำเนินการปราบปราม จับกุม
ผู้กระทำผิดคดียาเสพติดอย่างจริงจังทุกพื้นที่ ควบคู่กับการจัดระเบียบ
สังคม รวมทั้งการใช้มาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดทั้งระบบเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด และ ๕. ขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปัจจุบันมีจำนวนกว่า
๑๕,๔๙๔ แห่ง ในปีนี้มีเป้าหมายขยายเพิ่มจำนวน ๘๗๘ แห่ง
ด้านการบำบัดฟื้นฟู กระทรวงมหาดไทยได้นำผู้ติดยาเสพติด
เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจ โดย “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ซึ่งใน
ปีนมี้ ผี เู้ ข้ารับการบำบัดครบหลักสูตรจำนวน ๑๙,๖๙๓ คน ทัง้ นี้ กระทรวง
มหาดไทยได้ ก ำชั บ ให้ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ระเบี ย บสั ง คมเพิ่ ม ความถี่ ใ น
การตรวจสอบ การบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการ สถานบันเทิง
เพื่อควบคุม กวดขัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล
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และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป
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