นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 3
พฤศจิกายน 2549 เพื่อเปนการสนับสนุนใหนโยบายของรัฐบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงขอมอบแนวทางการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย
ที่จะสนับสนุนการทํางานตามนโยบายรัฐบาลและอุดมการณ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ดังนี้

1. นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เป น ไปอย า งราบรื่ น สามารถสนองตอบ
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแกไขวิกฤติทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ผานมา จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1.1 การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหแกประชาชนในระดับฐานราก โดยจะดําเนินการในเรื่อง
1) ปลูก ฝง ความรู ความเขา ใจแกป ระชาชนในระดับ ฐานรากเกี ่ย วกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหประชาชนบังเกิด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ตระหนักในความสําคัญ
ของการคัดเลือกคนดีไปเปนนักการเมือง ตลอดจนรูจักพิทักษปกปองสิทธิและประโยชนที่เปนธรรม
ของตนเองและสวนรวม
2) สนั บ สนุ น กระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชนทุ ก ภาคส ว นในการ
ใหขอคิดเห็นตอการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร มีการจัดตั้งศูนยรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอตอองคกร
ที่รับผิดชอบ เผยแพรรางรัฐธรรมนูญใหประชาชนทั่วไปทราบ ตลอดจนสนับสนุนการจัดออกเสียง
ประชามติของประชาชนเพื่อเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
3) พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รณรงคใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไปใชสิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ เพื่อคัดเลือกคนดีไปเปนผูแทนของประชาชน
4) มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการรณรงค เผยแพร ค วามรู เกี่ ย วกั บ
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย ท รงเป น ประมุ ข ในระดั บ อํ าเภอ
จังหวัด และภาพรวมระดับประเทศ เปนประจําและตอเนื่อง
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1.2 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
ทองถิ่นใหสอดคลองกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีการดําเนินการ
1) ปรับปรุงบทบาทผูวาราชการจังหวัด ใหมีความเปนนักปกครองอยางถูกตอง
ที่เนนการทํางานใหเกิดความมั่นคง ความสมานฉันทขึ้นในสังคม ควบคูกับเปนผูสงเสริม พัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความรูทางการเมืองใหกับประชาชน
2) ใหผูวาราชการจังหวัดวางตนเปนกลางทางการเมือง
3) ปรับปรุงบทบาทของอําเภอ โดยเนนบทบาทในการใหบริการประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเปนธรรม
4) ปรับปรุงบทบาทภารกิจของสวนราชการตางๆ ใหสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม มุงเนนใหเกิดพลังชุมชนมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
5) สนั บ สนุ น ระบบบริห ารจัด การแก ผู วาราชการจั งหวัด และนายอํ าเภอ
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่
ได อยางดี และมีค วามเป นเอกภาพ ทั้งในแงก ารบริห ารงาน งบประมาณ บุคลากร และการ
บริหารผลงาน
6) ปรับปรุงและเสริมสรางบทบาทของผูตรวจราชการ ใหเปนผูแทนของ
กระทรวงในการกํากับ ติดตามและสงเสริมสนับสนุนการทํางานของจังหวัด อําเภอ ตลอดจน
มีสวนรวมในการเสนอแนะการกําหนดยุทธศาสตรและการบริหารราชการของจังหวัด อําเภอ
7) พัฒนาระบบความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครอง
ทองที่ และการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหเกิดการบูรณาการกันอยางมีประสิทธิภาพตอการ
รักษาความสงบเรียบรอย การบริการประชาชน การปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนการพัฒนา
ตามนโยบายดานตางๆ ของจังหวัดและรัฐบาล เชน ใหมีคณะทํางานรวมระหวางกระทรวงมหาดไทย
กรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด ปริ ม ณฑล ในการประสานงานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานด า น
สาธารณูปโภค อันไดแก ไฟฟา ประปา การคมนาคม รถไฟฟาบีทีเอส หรือการใหหนวยงาน
บริการประชาชนของภาครัฐอื่นๆ เชน สํานักงานเขตที่ดิน เขาไปใหบริการรวมอยูในสํานักเขต
ของกรุงเทพมหานคร เปนตน
8) สงเสริมประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการ
การใหบริการสาธารณะ และการจัดเก็บรายไดที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถสรางผลงานไดอยางมี
มาตรฐานและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น
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9) สงเสริมองคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหมีบทบาทควบคูไปกับ
องคกรภาครัฐ ในการพัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนทองถิ่น ใหมีความเขมแข็งในการ
พัฒนาชุมชนของตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
ในระดับจังหวัด เพื่อใหคําปรึกษาแกผูวาราชการจังหวัดในการแกไขปญหาหรือพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของจังหวัด
1.3 ดํ า เนิน การปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ประพฤติม ิช อบใน
วงราชการ โดยมีการดําเนินการ
1) เสริมสรางมาตรการและระบบงานในการทํางานที่โปรงใส สามารถปอง
กันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีการดําเนินการที่เปนไปตามระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการอยางจริงจัง ทั้งการจัดใหมีระบบควบคุมภายใน การเปดเผยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ การจั ด ทํ า ประชาพิ จ ารณ ในการจั ด ทํ า โครงการที่ มี ผ ลกระทบต อ ประชาชน
การดําเนินงานตามโครงการประเทศไทยใสสะอาด อยางจริงจังและครบถวน
2) สงเสริม บทบาทการมี สวนรวมของประชาชนหรือ เครือ ขายประชาชน
ในการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
3) รวมกันสรางคานิยม จิตสํานึกในการเปนขาราชการมืออาชีพของแผนดิน
และปฏิบัติงานอยางสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีการสงเสริมบุคคลที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ของความซื่อสัตยสุจริต และลงโทษแกผูทุจริตประพฤติมิชอบอยางเฉียบขาด
1.4 พัฒนาระบบงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางครบวงจร
และมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการ
1) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานด านการบรรเทาสาธารณภั ย ทั้ ง ในระดั บ ชาติ
ระดับภาคและระดับจังหวัด ใหมีขีดความสามารถรองรับกับสาธารณภัยขนาดใหญและมีระดับ
ความรุนแรง ทั้งในดานของการบรรเทาความเสียหายเบื้องตน และการพื้นฟูสภาพพื้นที่หรือ
ความเสียหายใหกลับสูภาวะปกติโดยรวดเร็ว โดยมีการจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับสาธารณภัย
อยางครอบคลุมและทันสมัย สามารถเตือนภัย และวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได
อยางมีป ระสิทธิภาพ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ กูภัยให มีป ระสิท ธิภาพและพรอมเผชิญ วิกฤต
การณ และมีการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจาหนาที่ใหสามารถดําเนินการในการแกไขภัยพิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ
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2) เสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งใหแกทุกภาคสวนในการปอง
กันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนสงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และชุมชน ใหมีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติในทองถิ่น
สําหรับสถานการณอุทกภัยในชวงระยะเวลาที่ผานมา ขอใหเรงดําเนินการ
เพื่อบรรเทาและฟนฟูความเสียหายแกประชาชน หมูบาน/ชุมชน และสถานที่ราชการ ซึ่งไดรับผล
กระทบจากการประสบอุทกภัยโดยเร็ว เรงสํารวจความเสียหายของประชาชน และหนวยงานตางๆ
ที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย และดําเนินการหรือประสานการใหความชวยเหลือ แกไข อยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม

2. นโยบายการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการใชหลักคุณธรรม
กํากับการพัฒนา กระทรวงมหาดไทยจึงตองมีบทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ
ฐานราก ซึ่งเปรียบเสมือนรากแกวของประเทศ ดังนี้
2.1 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยดําเนินการในเรื่อง
1) พั ฒ นาฐานข อ มู ล จปฐ. และ กชช.2ค. และดั ช นี ค วามอยู ดี มี สุ ข
ซึ่งประกอบดวย สุขอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจายรายได สภาพแวด
ลอมดานชีวิตครอบครัว และการบริหารจัดการที่ดี รวม 7 ประการ ใหทันสมัย และปรับใชใน
การดําเนินงานเพื่อสรางประโยชนสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2) ภาครัฐตองเปนตัวกลางหรือเปนผูประสานงานดานเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอาจตั้งศูนยหรือคณะทํางานเพื่อบูรณาการการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด/อําเภอ
ใหเกิดประสิทธิภาพ
3) ประชาสั มพั นธ เผยแพร ความรู เกี่ ยวกั บหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
โดยนําเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม ภูมิปญญาทองถิ่น ใหประชาชนสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
4) ขยายผลการดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานแผนแมบทชุมชน
ชุมชนเขมแข็ง และเครือขายองคกรประชาชน
5) สงเสริมความรู ความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสรางเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงใหจังหวัด เพื่อเปนภูมิคุมกันการทํางาน เชน การสราง
องคความรู การจัดการความรู การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปนตน
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6) นํ าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกํ าหนดไว ในหลั ก สู ต รการอบรม
ในทุกระดับของกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่นําความรูไปขับเคลื่อนขยายผลในพื้นที่ใหบังเกิดผลอ
ยางเปนรูปธรรม
2.2 พัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับหมูบาน/ชุมชน โดยดําเนินการในเรื่อง
1) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนที่ ยั ง มี คุ ณ ภาพต่ํ า และ
ใหสอดคลองกับทรัพยากรในทองถิ่น
2) สนับสนุนองคความรูและทักษะในการบริหารจัดการที่จําเปนแกชุมชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
3) พั ฒ นาทั ก ษะด านธุ รกิ จ ให แ ก ก ลุ ม เศรษฐกิ จชุม ชนเพื่ อ ไปสู ก ารเป น
วิสาหกิจชุมชนหรือสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีอยูแลวใหมีผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน
4) สงเสริมดานการตลาดเพื่อเปนแหลงรองรับผลิตภัณฑของชุมชนอยาง
เหมาะสมในระดับตางๆ อันไดแก ตลาดในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาคและ ระดับชาติ
5) เสริมสรางความรูและทักษะใหกับคณะกรรมการบริหารกองทุนของหมู
บาน/ชุมชน เพื่อกํากับดูแลใหการบริหารกองทุนเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ
6) เสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการแก
ไขปญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในหมูบาน/ชุมชน
7) รณรงคให ค วามรูเพื่ อ สรางจิต สํานึ ก ในการประหยัดและลดหนี้ สินใน
ระดับครัวเรือน
8) ดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู ย ากจน ผู ด อ ยโอกาส และผู ถู ก ทอดทิ้ ง ให มี อ าชี พ
สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สนับสนุนและเสริมสรางปจจัยพื้นฐานที่ใหเอื้อตอการพัฒ นาเศรษฐกิจ
การสรางงานและมีความเทาเทียมทางรายไดของประชาชน
1) จัดทําผังการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม เพื่อเปนพื้ นฐานรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสาขาตางๆ
2) ส ง เสริ ม องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น วางผั ง จั ด ระเบี ย บชุ ม ชน และ
พัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสม สวยงาม และนาอยู
3) บริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และให บ ริ ก ารโครงสรางพื้ น ฐาน
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศ
4) จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกประชาชนยากจน
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3. นโยบายการเสริมสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข
เพื่ อ ใหเกิด ความรัก ความสามั ค คี ความสมานฉันท ของคนในชาติ ให บังเกิด
ความรวมมือกันในการกอบกูและฟนฟูประเทศชาติในทุกดาน กระทรวงมหาดไทยจะตองมุง
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
3.1 ส ง เสริ ม ให เกิ ด ค วาม รั ก ค วาม สามั ค คี แ ละค วาม สม าน ฉั น ท
ของประชาชนในสังคมทุกระดับ โดยมีการดําเนินการ
1) สง เสริม ใหม ีก ิจกรรมทางศาสนา วัฒ นธรรม ประเพณี หรือ วิถ ีชีวิต
ดวยการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ โดยมีอําเภอ และจังหวัด เปนแกนกลาง
2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกํานัน ผูใหญบาน เขาไปมีสวนรวม
ในการพัฒนาสถาบันครอบครัว และเสริมสรางสังคมสมานฉันทในทองถิ่น
3) ใหมีผูรับผิดชอบในการชี้แจง/เผยแพร ขอมูล ขาวสาร กรณีที่เปนขาว
อันจะสงผลกระทบตอความเสียหายของทางราชการที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เพื่อปองกันการเขา
ใจผิด แลวนําไปสูความแตกแยกของสังคม
4) จัดใหมีหนวยมวลชนสัมพันธในระดับอําเภอ ออกไปรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงการใชสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนขจัดปญหาความขัดแยง
และความไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในพื้นที่
3.2 เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและมีวิถีชีวิตอยางสังคมอยูเย็นเปนสุข และ
สังคมประชาธิปไตย
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) ในทุกหมูบาน/ชุมชน
2) เสริมสรางขีดความสามารถในการวางแผนชุมชนดวยชุมชนเอง
3) จัดใหมีกระบวนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและประชาชนในรูปของ
ประชาคม เพื่อเปนกระบวนการเรียนรูที่จะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการ
แกปญหาของสังคม เชน ปญหายาเสพติด อาชญากรรม การพนัน การจัดระเบียบสถานบริการ
และหอพัก เปนตน
4) ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรูแ ละการมี ส ว นรว มของประชาชนในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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3.3 เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการอํ า นวยความเป น ธรรม
ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และอําเภอ ใหมีความรวดเร็วและเปนที่เชื่อมั่นของประชา
ชน
1) พัฒนาระบบงานอํานวยความเปนธรรมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด
และอํ า เภอ ให ส ามารถแก ไ ขป ญ หาหรื อ ข อ ร อ งเรี ย นด ว นของประชาชนได อ ย า งทั น ท ว งที
กรณีเรื่องใดที่ตองใชเวลาในการดําเนินการจะตองแจงความคืบหนาใหผูรองทราบอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
2) เสริมสรางขีดสมรรถนะในการแกไขปญหาความขัดแยงและการอํานวย
ความเปนธรรมใหกับกํานันและผูใหญบาน

4. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพื่ อให การอํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในตามอํ านาจหน าที่ ของกระทรวง
มหาดไทย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันปจจัยที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
และความสงบสุขของประชาชน กระทรวงมหาดไทยตองมีการดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
4.1 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1) นํายุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึงพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานในการ
จัดการความขัดแยง
สรางความรัก ความสามัคคี
สรางความสมานฉันท
สรางความสงบสุขของประชาชน
2) การอํานวยความเปนธรรม ยึดถือความเปนธรรม กระบวนการยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรมเปนปจจัยสําคัญในการฟนฟูอํานาจรัฐ
3) การมีสวนรวม ใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนหลักในการ
เขาถึงประชาชนเพื่อเสริมสรางสันติสุขและพัฒนาอยางยั่งยืน
4) สรางความเขาใจ สรางความเขาใจตอสถานการณความเปนจริงตอสังคม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสรางความตระหนักของการอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใต
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
5) จัด ตั้ งกลไกในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนในระดั บ อํ าเภอ
ตําบลโดยประกอบไปดวยบุคคลในภาคเอกชน อาทิเชน ผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน
•
•
•
•
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ประชาชน รวมกับผูแทนสวนราชการตางๆ ในภาครัฐ รวมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรางสังคมสมานฉันท
6) ประสานการปฏิบัติงานของฝายพลเรือน กับ พตท. ในการปองกันแกไข
ปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่
7) พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ใหมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความเขาใจในสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้ นที่ มีก ารนําระบบคั ด สรรคนดีม าปฏิ บั ติงานในพื้ นที่ และลงโทษเจาหน าที่ ที่
ประพฤติ ตั ว ไม เหมาะสม ตลอดจนการสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจโดยให บํ า เหน็ จ ความชอบ
สิทธิประโยชนแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่
4.2 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1) สงเสริมบทบาทของผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอในการเปนผู
อํานวยการบริหารจัดการ แกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อยางเปนเอกภาพ และมีประสิทธิ
ภาพ ทั้งในแงการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารผลงาน
2) สงเสริมบทบาทของชุมชนใหเขามามีสวนรวมกับภาครัฐ ในการดําเนิน
การแกไขปญหายาเสพติดในเชิงรุก โดยเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อเปนกลไกในการดําเนิน
งานตอกลุมเปาหมายตางๆ ในระดับชุมชน
3) สนับสนุนจังหวัดและอําเภอ ทั้งดานปจจัยทางการบริหารจัดการ การชวยอํานวย
การและประสานการดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ตลอดจนองคกรภาคเอกชนตาง
ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือและเปนเอกภาพตอการแกไขปญหายาเสพติด
ในภาพ
รวมของประเทศ
4.3 เสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายในสังคม
1) สงเสริมบทบาทของกํานัน ผูใหญบาน ในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่ รวมทั้งการแกไขปญหาและระงับขอพิพาทเบื้องตน ตลอดจนชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของนายอําเภอในระดับตําบล หมูบาน
2) สนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในระดับพื้นที่
โดยเฉพาะปญหายาเสพติด ผูมีอิทธิพล การพนัน อาชญากรรม ภัยพิบัติ ตัดไมทําลายปา และ
การลักลอบเขาเมือง โดยการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
กับภาครัฐ
3) พัฒนาประสิทธิภาพดานการขาวและระบบสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาประสิทธิภาพของอาสารักษาดินแดนและกองกําลังประจําถิ่น
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5) แกไขปญหาการใหสัญชาติและการกําหนดสถานะบุคคลที่ยังไมชัดเจน
อยางสอดคลองกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ
6) กําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐและประชาชนใหชัดเจนเพื่อลดปญหาความ
ขัดแยง โดยการเรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง และครอบคลุม
ทั่วประเทศ
7) จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนใหเหมาะสมตอการรักษาความมั่นคงและปอง
กันตนเองของหมูบานตามแนวชายแดน
8) เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน

WXYWXYWXY

