สรุปขอสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒
วันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
************************
นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๒
ไดมอบนโยบายและเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจและผูวา
ราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

การมอบหมาย

๑. ขอบคุณขาราชการทุกฝาย
ที่ไดรวมกันจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
๗๗ พรรษา
(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒)

- ขอขอบคุณขาราชการทุกฝายที่ไดรวมกันจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทําใหการจัดงานเปนไปดวย
ความยิ่งใหญสมพระเกียรติ โดยใหทุกจังหวัดและทุกหนวยงาน
รวมกันดําเนินการ โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน
แมทั้งประเทศปลูกตนไมถวาย ๗๗ แสนตน อยางตอเนื่อง

๒. การชี้แจงขอมูลที่ถูกตอง
แกประชาชนเกี่ยวกับ
การลงชื่อถวายฎีกา
เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ
และจัดใหประชาชนลงชื่อ
คัดคานการถวายฎีกา

- ใหจังหวัดทุกจังหวัด อําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และองคกร - จังหวัดทุกจังหวัด
ปกครองสวนทองถิ่น ชี้แจงขอมูลที่ถูกตองแกประชาชน - ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
ในเรื่องการลงชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ
วาไมเปนไปตามกระบวนวิธีทางกฎหมาย ตามมาตรา ๒๕๙-๒๖๑
แหงพระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ฉบับ ที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักปฏิบัติ
จารีตประเพณี ซึ่งหมิ่นเหมตอการสรางความระคายเคือง
เบื้ อ งพระยุ ค ลบาท โดยผู ใ หญ ใ นบ า นเมื อ งหลายท า น

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

๒
เรื่อง

รายละเอียด
คณาจารยและนักวิชาการ ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ
ไดออกมาชี้ แจงทําความเข าใจว า การดํา เนินการดั ง กล าว
เปนการกระทําที่ไมถูกตองและไมบังควร
นอกจากชี้แจงขอมูลที่ถูกตองแกประชาชนใหเขาใจแลว
ใหอํานวยความสะดวกแกประชาชน ที่ตองการลงชื่อ
คัดคานการถวายฎีกา หรืออาจจะขอถอดถอนชื่อของตนเอง
จากที่เคยลงชื่อถวายฎีกาไปแลวดวยความไมรูขอเท็จจริง
โดยใหดําเนินการในทุกพื้นที่ทั้งในระดับตําบล หมูบาน
และครัวเรือน การทําหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้
เปนไปตามขอ ๕ วรรค ๔ ของพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบ
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา พ.ศ. ๒๔๕๗
ในการดําเนินการเรื่องถอนชื่อการถวายฎีกามีเปาหมาย
เพื่ อ ให ข า ราชการฝ า ยปกครองได ทํา ความเข า ใจ
ในกระบวนการทางกฎหมายและสิ่งที่ถูกตองแกประชาชน
ใหไดมากที่สุด โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในทุกจังหวัด
ยกเวนกรุ งเทพมหานคร ไดรายงานตั วเลขผูม าลงชื่ อ
คัดคานการถวายฎีกา จํานวน ๗,๑๓๓,๖๕๒ คน มีจังหวัดที่
สามารถสื่อสาร สรางความเขาใจ ทําใหมีประชาชนมาลงชื่อ
เพื่อคัดคานหรือถอนชื่อจากการถวายฎีกาเปนจํานวนมาก
๓ จังหวัดแรก ไดแก
จังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๕๘๘,๐๙๙ คน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๔๐๐,๔๐๔ คน
จังหวัดสุรินทร จํานวน ๓๖๙,๘๓๔ คน
ขอชมเชยทั้ ง ๓ จั ง หวั ด ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านด ว ย
ความขยันขันแข็ง
สําหรับกรุงเทพมหานครใหเรงประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับทราบวาจะลงชื่อคัดคานการถวายฎีกาได
ที่ใดบาง เนื่องจากมีประชาชนสอบถามเปนจํานวนมาก
ในสวนของการใหความรูความเขาใจเพิ่มเติมแกขาราชการ
ทั้งในสวนกลาง และในภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยไดจัด

การมอบหมาย

๓
เรื่อง

๓. การเตรียมความพรอม
ในเรื่องการระวังปองกัน
และใหความชวยเหลือ
แกประชาชน
ผูประสบภัยตาง ๆ

รายละเอียด
ใหมีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการทู ลเกลาถวายฎี กา
โดยศาสตราจารย ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันเสารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยถายทอดผานระบบ VDO conference
เชิญผูที่สนใจรวมรับฟงการบรรยายดังกลาว

การมอบหมาย

- ใหจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมการในเรือ่ งการระวัง ปองกัน - จังหวัดทุกจังหวัด
และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยตาง ๆ ซึ่งจะตอง - กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
มีการเตรียมความพรอมและดําเนินการไดในทันทีที่เกิดภัย
ไมวา จะเปนภัยธรรมชาติ คือ อุทกภัย วาตภัย และดินถล ม
หรือภัย จากโรคระบาดไขห วัดใหญ สายพันธุใหมชนิดเอ
(H1N1) โดยใหทุกจังหวัดเอาใจใสและดําเนินการอยางตอเนื่อง

• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญจง วงศไตรรัตน)
การชี้แจงขอมูลที่ถูกตอง

และทําความเขาใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับ
การลงชื่อถวายฎีกา
เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ

- ใหจังหวัดทุกจังหวัดและทุกหนวยงานในฐานะที่เปน - จังหวัดทุกจังหวัด
- ทุกหนวยงานในสังกัด
คนไทยเปนพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
กระทรวงมหาดไทย
และเปนการทําตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง
การปกปองสถาบันสําคัญ ของชาติ ใหทําความเข าใจกั บ
ประชาชนในเรื่องการลงชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทาน
อภัยโทษ โดยใหประชาชนเขาใจวาเปนสิทธิของประชาชน
ที่สามารถทําได แตเปนเรื่องไมถูกตอง ไมสมควร และขัดตอ
กฎหมาย โดยใหดําเนินการอยางตอเนื่องและปฏิบัติงาน
เชิงรุกในทุกพื้นที่ ในการดําเนินการใหอธิบายขอกฎหมาย
ใหประชาชนเขาใจอยางชัดเจน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา ๒๕๙-๒๖๗
ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะตองอธิบายใหประชาชนไดรับรู
และเขาใจ โดยจัดพิมพเปนเอกสาร A4 เผยแพร ใ ห
ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด รั บ ทราบ ผ า นกํา นั น ผู ใ หญ บ า น

๔
เรื่อง

รายละเอียด
เมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจ ก็จะมีความรูสึกในการ
รวมกันปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

การมอบหมาย

• ขอสั่งการของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายสุธี มากบุญ)
 การรณรงคปองกัน

การแพรระบาด
ของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมชนิดเอ
(H1N1)

- ใหจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเอาใจใส
ในเรื่องการรณรงคปอ งกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมชนิดเอ (H1N1) โดยใหสนับสนุนการดําเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขและ อสม.ในพื้นที่ทุกจังหวัด

- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรุงเทพมหานคร

สวนนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

