สรุปขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ
และหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผานระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference)
เมื่อวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นขอสัง่ การ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายเชาวรัตน ชาญวีรกูล)
(1) การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
- ขอใหผูวาราชการจังหวัดคงมาตราการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในพื้นทีต่ อไปอยางตอเนื่อง โดยขอความรวมมือจากประชาชน ชวยเปนหู
เปนตา หากพบการกระทําทีจ่ ะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกายและ
ทรัพยสิน ทั้งของเอกชนและของสวนราชการขอใหชวยกันระงับยับยั้งและ
เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบทันที
- ขอเนนย้ําใหมีการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิดอยาง
เขมขนจริงจังและเปนรูปธรรม อยาปลอยเกียรวางโดยเด็ดขาด หากทราบ
เบาแสหรือรูตวั ผูที่เผาทําลายสถานที่ราชการ และกอความเดือดรอนให
ประชาชน ตองเรงรัดการสืบสวน และจับกุมตัวมาดําเนินคดี เพื่อใหไดรับ
การลงโทษตามกฎหมายอยางเครงครัด และขอใหผูวาราชการจังหวัดที่
เกี่ยวของรายงานใหกระทรวงทราบผลการปฏิบัติทุก 3 วัน
(2) การฟนฟูความเสียหายทางกายภาพ
- ขอใหผูวาราชการจังหวัด หนวยงานในสังกัดกะทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานคร เรงสํารวจความเสียหาย ดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ หรือ
ยานพาหนะของทางราชการ ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ
แจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบโดยดวน
- ขอใหปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยรอบบริเวณที่ไดรับความเสียหาย
ใหอยูในสภาพดี สะอาด ปลอดภัยโดยเร็ว เพื่อรอการกอสรางใหมเมื่อไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ อยาปลอยทิ้งไวใหเปนซากอนุสรณแหงความทรงจํา
- สําหรับ 4 จังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ราชการไดรับความ
เสียหายจากเพลิงไหม (ขอนแกน มุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี )
กระทรวงมหาดไทยจะไดเสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณ จากวงเงินงบกลาง
เขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 สําหรับจังหวัดอื่นๆ
ที่ไดรับความเสียหาย ขอใหเรงสํารวจและรายงานขอมูลมายังกระทรวงฯ เพื่อ
จะไดขออนุมัตงิ บประมาณเพิม่ เติมเปนการเรงดวนตอไป

สวนราชการที่รับผิดชอบ
1. ที่ทําการปกครองจังหวัด
2. อําเภอทุกอําเภอ

ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
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สวนราชการที่รับผิดชอบ
- ขอใหประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบทั่วถึงในกรณีที่จงั หวัด
จัดใหมีพื้นทีป่ ฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการใหบริการ
ประชาชนในพืน้ ที่
- ขอใหผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายอําเภอ สํารวจ
ความเสียหายของประชาชนและภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบและรายงานขอมูลโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะไดกําหนด
มาตราการและวิธีการชวยเหลือเยียวยาใหทั่วถึง
อําเภอทุกอําเภอ
(3) การฟนฟูสภาพจิตใจของพี่นองประชาชน
ขอใหผวู าราชการจังหวัดที่ไดฟนฟูสภาพจิตใจของประชาชน ไมให
เกิดความวิตกกังวล หวาดกลัว สิ้นหวัง โดยจัดกิจกรรม ใหประชาชนมี
ความรูสึกปลอดภัย ใชชีวิตอยางมีความสุขมีเหตุมีผล ใหอภัยซึ่งกันและกัน
และมีความภาคภูมิใจที่เกิดเปนคนไทย โดยอาจเริ่มจากชวงวันวิสาขบูชาที่จะ
มาถึงนี้ จัดกิจกรรมทําบุญใหพุทธศาสนิกชนไดทาํ บุญรวมกัน เนนการ
พัฒนาจิตใจ การรักษาคุณธรรม ความมีเมตตาธรรมหรือจัดงานเทศกาล
ตางๆ เพื่อใหประชาชนทุกศาสนา ไดรวมกันใชคุณธรรมรักษาจิตใจให
เขมแข็ง สรางรอยยิ้ม และบรรยากาศแหงความสุข และสมานฉันทในพื้นที่
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
(4) การฟนฟูในดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ขอใหผูวาราชการจังหวัดบูรณาการทุกภาคสวน เพื่อชวยกันจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและการจําหนายสินคาตางๆ และสินคาราคาถูก
ทําใหเกิดการเพิ่มรายได ลดรายจาย เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
ประชาชนมีฐานะความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้น
1. อําเภอทุกอําเภอ
(5) การฟนฟูดานการเมือง
ขอใหทกุ จังหวัดและกรุงเทพมหานครชวยประชาสัมพันธชี้แจง และ 2. ทุกหนวยงานในสังกัด
ทําความเขาใจกับประชาชนทุกหมูเหลาใหไดรับทราบถึงความจริงที่เกิดขึ้น กระทรวงมหาดไทย
เหตุผลของการดําเนินการตางๆ ความจําเปนในการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ของบานเมืองเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการ
และวิธีดาํ รงชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอใหทุกๆ ฝายไดรวมกันแกไขเยียวยาอยางตอเนื่องและคอยเปนคอยไป
อําเภอทุกอําเภอ
(6) การฟนฟูสังคม
- ขอใหผูวาราชการจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีใน
ชุมชน อาทิ จัดใหมีการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนน้าํ หนึง่ ใจเดียวกัน การ
ผนึกกําลังกันของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
- ขอใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูน ําความสงบ และสันติสุข
กลับคืนมาสูพนื้ ที่ใหเร็วที่สุด เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินชีวิตที่เปน
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ประเด็นขอสัง่ การ
ปกติสุข มีรอยยิ้มเปนพลัง หากจังหวัดมีโครงการที่คิดวาจะเปนประโยชน
แกการฟนฟูในดานตางๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอใหแจง
ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมมายังกระทรวงฯ
(7) นโยบายการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
ขอใหดําเนินการในเชิงรุกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการอบรม
อาสาสมัครปกปองสถาบันใหไดจํานวนมากที่สุด เพื่อเปนพลังเทิดทูน และ
ปกปองมิใหมกี ารลวงละเมิดสถาบันฯ เปนอันขาด
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน)
(1) การบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิด
ขอใหผูวาราชการจังหวัดติดตามคดีในพืน้ ที่ และประชาสัมพันธให
ประชาชนไดเขาใจเกี่ยวกับบทโทษของการกระทําผิด
(2) การดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
ขอใหผูวาราชการจังหวัดเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ ที่วาการอําเภอ การติดตอสื่อสาร ระบบประปา ไฟฟา และ
ความพรอมในการดับเพลิง
(3) การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมแกนนํา
ขอใหติดตามความเคลื่อนไหวของผูชุมนุมและกลุมแกนนําใน
พื้นที่ โดยจังหวัดตองทราบชื่อ ทราบที่อยู และใชกลไกของทางราชการไป
พูดคุย ตองสืบเสาะใหทราบวาแตละหมูบ านมีใครบาง ตําแหนงอะไร และ
เชิญมาคุยใหเขาใจ โดยชี้แจงผลดีผลเสีย หากเจรจาแลวไมไดผล ขอให
ติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)
(1) การใหความชวยเหลือและเยียวยาความเดือดรอนของประชาชน
ขอใหจัดตั้งศูนยรับแจงผูที่ไดรับความเสียหาย เพื่อที่จะใหความ
ชวยเหลือ โดยแยกประเภทเสียหายตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน การไม
สามารถทํางานไดตามปกติ การไมไดรับคาจาง การตกงาน รวมถึงบุตรที่
ไมไดรับการศึกษาอันเกิดจากบิดามารดา เสียชีวิต หรือขาดผูอปุ การะ ซึ่ง
เรื่องเหลานี้เปนเหตุเฉพาะหนา และจะตองแกไขปญหาเรงดวน
ตัวอยางเชน กรณีที่ผูประกอบกิจการรานคาที่ไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณ ไมสามารถจายคาเทอม ใหลูกได ซึ่งตองเขาไปดูแล
- ขอใหสํารวจความเดือดรอน ความตองการเกีย่ วกับคาใชจาย คา
สาธารณูปโภค คาน้ํา คาไฟฟา เพื่อสนองตอรัฐบาลใหความชวยเหลือ
- ขอใหจัดตั้งศูนยสงเคราะหในเขตชุมชนเพื่อสงเคราะหหนาเกีย่ วกับ
อาหาร การรักษาโรค ดานจิตเวช และสงเสริมการประกอบอาชีพเฉพาะหนา

สวนราชการที่รับผิดชอบ

ทุกหนวยงานจังหวัด

ที่ทําการปกครองจังหวัด
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จนกวามีการจางงานปกติหรือสามารถประกอบอาชีพได
- สําหรับประเด็นบุตรที่ขาดอุปการะ ขอใหพิจารณาจัดทําโครงการ เพื่อ
ของบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาตอ เพื่อใหบุตรของผูที่เสียชีวิตจาก
เหตุการณสามารถศึกษาได
- ขอใหจัดตั้งหนวยใหความชวยเหลือทางกฎหมายขึ้นในทุกเขตการ
ปกครองในกรุงเทพฯ เพื่อใหขอแนะนําและคําปรึกษา ทั้งทางแพงและทาง
อาญา ดานการประกอบอาชีพ สภาพการจางงาน หนี้สนิ คาเชา การถูกไลที่
(2) การเฝาระวังและสอดสองดูแลเหตการณที่ไมปกติ
ขอใหดาํ เนินการสอดสองและจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน คอยสอดสอง
ดูแลสิ่งที่ผิดปกติ บุคคลที่ผดิ ปกติ เหตุการณที่ปกติที่เกิดขึ้นในชุมชน หาก
เห็นวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง ขอใหแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ
ทันที เชน 191, 1555
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมนิต วัฒนเสน)
กระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบหมายจากศูนยอาํ นวยการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในการจัดสงผูชมุ นุมจากวัดประทุมวนาราม เพื่อ
เดินทางกลับสูภ ูมิลําเนา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ไดจดั ทําบัญชีผูชุมนุมและ
ภูมิลําเนาไว จํานวนทั้งสิ้น 2,172 คน แบงออกเปนภาคเหนือ 549 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 914 คน ภาคกลาง 409 คน กรุงเทพมหานคร
251 คน และภาคใต 52 คน
ทั้งนี้ จะเห็นไดวา มีผชู ุมชุมเดินทางมาจากทุกจังหวัด แตจํานวนผู
ชุมนุมจากบางจังหวัดมีปริมาณสูงมาก เชน จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน
สมุทรปราการ นครราชสีมา อุดรราชธานี ชัยภูมิ เชียงราย รอยเอ็ด กาฬสินธุ
ศรีษะเกษ ชลบุรี ลําปาง อุบลธานี นนทบุรี พะเยา ลําพูน มุกดาหาร สุรินทร
และบุรีรัมย ซึง่ สํานักงานกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ได
บันทึกขอมูลในฐานขอมูลแลว ขอใหผูวาราชการจังหวัดไดพิมพรายชื่อ
ออกมา เพื่อใชการวิเคราะห และขอใหตดิ ตามผูชุมนุมมาถึงบาน รวมทั้งใน
กรณีที่มีผูชุมนุมที่มาเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร ขอใหผวู าราชการจังหวัดได
ลงไปใหการดูแลสอบถามความเปนอยูดวย

สวนราชการที่รับผิดชอบ

อําเภอทุกอําเภอ

สรุปรายงานการประชุมโดยสํานักนโยบายและแผน สป.มท.
ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

