
สรุปขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ในการประชุมผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ 

และหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ผานระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference) 

เม่ือวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย 
************************* 

 
ที่ ประเด็นขอสัง่การ สวนราชการที่รับผิดชอบ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายเชาวรัตน  ชาญวีรกูล)  
   (1) การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 
         - ขอใหผูวาราชการจังหวัดคงมาตราการดูแลรักษาความปลอดภัย

ในพ้ืนท่ีตอไปอยางตอเนื่อง โดยขอความรวมมือจากประชาชน ชวยเปนหู

เปนตา หากพบการกระทําท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกายและ

ทรัพยสิน ท้ังของเอกชนและของสวนราชการขอใหชวยกันระงับยับย้ังและ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทันที 
         - ขอเนนยํ้าใหมีการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิดอยาง

เขมขนจริงจังและเปนรูปธรรม อยาปลอยเกียรวางโดยเด็ดขาด หากทราบ

เบาแสหรือรูตวัผูท่ีเผาทําลายสถานท่ีราชการ และกอความเดือดรอนให

ประชาชน ตองเรงรัดการสืบสวน และจับกุมตัวมาดําเนนิคดี เพ่ือใหไดรับ

การลงโทษตามกฎหมายอยางเครงครัด และขอใหผูวาราชการจังหวัดท่ี

เก่ียวของรายงานใหกระทรวงทราบผลการปฏิบัติทุก 3 วัน 

1. ท่ีทําการปกครองจังหวัด 
2. อําเภอทุกอําเภอ 
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   (2) การฟนฟูความเสียหายทางกายภาพ 
         - ขอใหผูวาราชการจงัหวัด หนวยงานในสังกัดกะทรวงมหาดไทยและ

กรุงเทพมหานคร เรงสํารวจความเสียหาย ดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ หรือ

ยานพาหนะของทางราชการ ตลอดจนส่ิงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ

แจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบโดยดวน 
         - ขอใหปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยรอบบริเวณท่ีไดรับความเสียหาย

ใหอยูในสภาพดี สะอาด ปลอดภัยโดยเร็ว เพ่ือรอการกอสรางใหมเม่ือไดรับ

การสนับสนนุงบประมาณ อยาปลอยท้ิงไวใหเปนซากอนุสรณแหงความทรงจํา 

         - สําหรับ 4 จังหวัดท่ีศาลากลางจังหวัดและสถานท่ีราชการไดรับความ

เสียหายจากเพลิงไหม (ขอนแกน มุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี ) 

กระทรวงมหาดไทยจะไดเสนอเร่ืองขออนุมัติงบประมาณ จากวงเงินงบกลาง

เขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 สําหรับจังหวัดอ่ืนๆ 

ท่ีไดรับความเสียหาย ขอใหเรงสํารวจและรายงานขอมูลมายังกระทรวงฯ เพ่ือ

จะไดขออนุมัตงิบประมาณเพิม่เติมเปนการเรงดวนตอไป 

ทุกหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
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ที่ ประเด็นขอสัง่การ สวนราชการที่รับผิดชอบ 

          - ขอใหประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบท่ัวถึงในกรณีท่ีจงัหวัด

จัดใหมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานช่ัวคราว เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการใหบริการ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
          - ขอใหผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายอําเภอ สํารวจ

ความเสียหายของประชาชนและภาคเอกชนท่ีไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณความไมสงบและรายงานขอมูลโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไดกําหนด

มาตราการและวิธีการชวยเหลือเยียวยาใหท่ัวถึง 

   (3) การฟนฟูสภาพจิตใจของพ่ีนองประชาชน 
        ขอใหผูวาราชการจังหวัดท่ีไดฟนฟูสภาพจติใจของประชาชน ไมให

เกิดความวิตกกังวล หวาดกลัว ส้ินหวัง โดยจัดกิจกรรม ใหประชาชนมี

ความรูสึกปลอดภัย ใชชีวิตอยางมีความสุขมีเหตุมีผล ใหอภัยซึ่งกันและกัน

และมีความภาคภูมิใจท่ีเกิดเปนคนไทย โดยอาจเร่ิมจากชวงวันวิสาขบูชาท่ีจะ

มาถึงนี้ จดักิจกรรมทําบุญใหพุทธศาสนิกชนไดทําบญุรวมกัน เนนการ

พัฒนาจิตใจ การรักษาคุณธรรม ความมีเมตตาธรรมหรือจัดงานเทศกาล

ตางๆ เพ่ือใหประชาชนทุกศาสนา ไดรวมกันใชคุณธรรมรักษาจิตใจให

เขมแข็ง สรางรอยยิ้ม และบรรยากาศแหงความสุข และสมานฉันทในพ้ืนท่ี 

อําเภอทุกอําเภอ 

   (4)  การฟนฟูในดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
         ขอใหผูวาราชการจังหวัดบูรณาการทุกภาคสวน เพ่ือชวยกันจัด

กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและการจําหนายสินคาตางๆ และสินคาราคาถูก 

ทําใหเกิดการเพ่ิมรายได ลดรายจาย เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ

ประชาชนมีฐานะความเปนอยูท่ีดีย่ิงข้ึน 

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 

   (5) การฟนฟูดานการเมือง 
        ขอใหทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครชวยประชาสัมพันธช้ีแจง และ

ทําความเขาใจกับประชาชนทุกหมูเหลาใหไดรับทราบถึงความจริงท่ีเกิดข้ึน  

เหตุผลของการดําเนนิการตางๆ ความจําเปนในการปฏิบัตติามกฎหมาย

ของบานเมืองเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอย โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักการ

และวิธีดาํรงชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ขอใหทุกๆ ฝายไดรวมกันแกไขเยียวยาอยางตอเนื่องและคอยเปนคอยไป 

1. อําเภอทุกอําเภอ 
2. ทุกหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

   (6) การฟนฟูสังคม 
         - ขอใหผูวาราชการจังหวัดจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคใีน

ชุมชน อาทิ จดัใหมีการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนน้าํหนึง่ใจเดียวกัน การ

ผนึกกําลังกันของสถาบันครอบครัว สถาบนัศาสนา และสถาบันการศกึษา 
         - ขอใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูนําความสงบ และสันติสุข 

กลับคืนมาสูพ้ืนท่ีใหเร็วท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนสามารถดาํเนินชีวิตท่ีเปน

อําเภอทุกอําเภอ 
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ปกติสุข มีรอยย้ิมเปนพลัง หากจังหวัดมีโครงการท่ีคิดวาจะเปนประโยชน

แกการฟนฟูในดานตางๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอใหแจง

ขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเตมิมายังกระทรวงฯ 

   (7) นโยบายการปกปองสถาบันสําคญัของชาติ 
         ขอใหดําเนนิการในเชิงรุกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการอบรม

อาสาสมัครปกปองสถาบันใหไดจํานวนมากท่ีสุด เพ่ือเปนพลังเทิดทูน และ

ปกปองมิใหมีการลวงละเมิดสถาบันฯ เปนอันขาด 

ทุกหนวยงานจังหวัด 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง  วงศไตรรัตน) 
   (1) การบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิด 
         ขอใหผูวาราชการจังหวัดตดิตามคดีในพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธให

ประชาชนไดเขาใจเก่ียวกับบทโทษของการกระทําผิด 

   (2) การดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
         ขอใหผูวาราชการจังหวัดเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยของ

สถานท่ีราชการ ท่ีวาการอําเภอ การติดตอส่ือสาร ระบบประปา ไฟฟา และ

ความพรอมในการดบัเพลิง 
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   (3) การติดตามความเคล่ือนไหวของกลุมแกนนํา 
          ขอใหติดตามความเคล่ือนไหวของผูชุมนุมและกลุมแกนนําใน

พ้ืนท่ี โดยจังหวัดตองทราบช่ือ ทราบท่ีอยู และใชกลไกของทางราชการไป

พูดคุย  ตองสืบเสาะใหทราบวาแตละหมูบานมีใครบาง ตําแหนงอะไร และ

เชิญมาคุยใหเขาใจ โดยช้ีแจงผลดีผลเสีย หากเจรจาแลวไมไดผล ขอให

ติดตามความเคล่ือนไหวอยางใกลชิด 

ท่ีทําการปกครองจังหวัด 

3 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร  เสนเนียม)  
    (1) การใหความชวยเหลือและเยียวยาความเดือดรอนของประชาชน 

         ขอใหจัดตั้งศูนยรับแจงผูท่ีไดรับความเสียหาย เพ่ือท่ีจะใหความ

ชวยเหลือ โดยแยกประเภทเสียหายตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน การไม

สามารถทํางานไดตามปกติ การไมไดรับคาจาง การตกงาน รวมถึงบตุรท่ี

ไมไดรับการศกึษาอันเกิดจากบิดามารดา เสียชีวิต หรือขาดผูอุปการะ ซึ่ง

เร่ืองเหลานี้เปนเหตุเฉพาะหนา และจะตองแกไขปญหาเรงดวน 

ตัวอยางเชน กรณีท่ีผูประกอบกิจการรานคาท่ีไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณ ไมสามารถจายคาเทอม ใหลูกได ซึ่งตองเขาไปดแูล 
         - ขอใหสํารวจความเดือดรอน ความตองการเก่ียวกับคาใชจาย คา

สาธารณูปโภค คาน้ํา คาไฟฟา เพ่ือสนองตอรัฐบาลใหความชวยเหลือ 
         - ขอใหจัดตั้งศูนยสงเคราะหในเขตชุมชนเพ่ือสงเคราะหหนาเก่ียวกับ 

อาหาร การรักษาโรค ดานจิตเวช และสงเสริมการประกอบอาชีพเฉพาะหนา
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ที่ ประเด็นขอสัง่การ สวนราชการที่รับผิดชอบ 

จนกวามีการจางงานปกติหรือสามารถประกอบอาชีพได  
      - สําหรับประเดน็บตุรท่ีขาดอุปการะ ขอใหพิจารณาจัดทําโครงการ เพ่ือ

ของบประมาณเกี่ยวกับการศกึษาตอ เพ่ือใหบุตรของผูท่ีเสียชีวิตจาก

เหตุการณสามารถศึกษาได 
         - ขอใหจัดตั้งหนวยใหความชวยเหลือทางกฎหมายข้ึนในทุกเขตการ

ปกครองในกรุงเทพฯ เพ่ือใหขอแนะนําและคําปรึกษา ท้ังทางแพงและทาง

อาญา ดานการประกอบอาชีพ สภาพการจางงาน หนี้สิน คาเชา การถูกไลท่ี   
    (2) การเฝาระวังและสอดสองดูแลเหตการณที่ไมปกติ 

         ขอใหดาํเนนิการสอดสองและจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน คอยสอดสอง

ดูแลส่ิงท่ีผิดปกติ บคุคลท่ีผดิปกติ เหตุการณท่ีปกติท่ีเกิดข้ึนในชุมชน หาก

เห็นวาเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับความมั่นคง ขอใหแจงสวนราชการท่ีเก่ียวของ

ทันที เชน 191, 1555 

 

4 ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมนิต   วัฒนเสน)  
          กระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบหมายจากศูนยอํานวยการแกไข

สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในการจัดสงผูชุมนุมจากวัดประทุมวนาราม เพ่ือ

เดินทางกลับสูภูมิลําเนา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ไดจดัทําบญัชีผูชุมนุมและ

ภูมิลําเนาไว จาํนวนท้ังส้ิน 2,172 คน แบงออกเปนภาคเหนือ 549 คน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 914 คน  ภาคกลาง 409 คน  กรุงเทพมหานคร 

251 คน  และภาคใต 52 คน 
         ท้ังนี ้จะเห็นไดวา มีผูชุมชุมเดินทางมาจากทุกจังหวัด แตจํานวนผู

ชุมนุมจากบางจังหวัดมีปริมาณสูงมาก เชน จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน 

สมุทรปราการ นครราชสีมา อุดรราชธานี ชัยภูมิ เชียงราย รอยเอ็ด กาฬสินธุ 

ศรีษะเกษ ชลบุรี ลําปาง อุบลธาน ีนนทบุรี พะเยา ลําพูน มุกดาหาร สุรินทร 

และบุรีรัมย ซึง่สํานักงานกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง ได

บันทึกขอมูลในฐานขอมูลแลว ขอใหผูวาราชการจังหวัดไดพิมพรายช่ือ

ออกมา เพ่ือใชการวิเคราะห และขอใหตดิตามผูชุมนุมมาถึงบาน รวมท้ังใน

กรณีท่ีมีผูชุมนุมท่ีมาเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร ขอใหผูวาราชการจังหวัดได

ลงไปใหการดแูลสอบถามความเปนอยูดวย 

อําเภอทุกอําเภอ 

 

สรุปรายงานการประชุมโดยสํานักนโยบายและแผน  สป.มท. 
ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 


