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สรุปขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ
และหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผานระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference)
เมื่อวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย
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1. รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน ชาญวีรกูล)
1. กรมการปกครอง
(1) การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
- ขอใหผูวาราชการจังหวัดคงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตอไป 2. จังหวัดทุกจังหวัด
อยางตอเนื่อง โดยขอความรวมมือจากประชาชน ชวยเปนหูเปนตา หากพบการกระทําที่
จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตรางกายและทรัพยสิน ทั้งของเอกชนและของสวนราชการ
ขอใหชวยกันระงับยับยั้งและแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทันที
- ขอเนนย้ําใหมีการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิดอยางเขมขนจริงจัง
และเปนรูปธรรม อยาปลอยเกียรวางโดยเด็ดขาด หากทราบเบาะแสหรือรูตัวผูที่เผา
ทําลายสถานที่ราชการ และกอความเดือดรอนใหประชาชน ตองเรงรัดการสืบสวน และ
จับกุมตัวมาดําเนินคดี เพื่อใหไดรับการลงโทษตามกฎหมายอยางเครงครัด และขอให
ผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของรายงานใหกระทรวงทราบผลการปฏิบัติทุก 3 วัน
1. สํานักงาน
(2) การฟนฟูความเสียหายทางกายภาพ
ขอใหผูวาราชการจั งหวัด หนวยงานในสัง กัดกระทรวงมหาดไทยและ ปลัดกระทรวง
กรุงเทพมหานคร เรงสํารวจความเสียหาย ดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ หรือยานพาหนะ มหาดไทย (กองคลัง)
ของทางราชการ ตลอดจนสิ่ ง สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ และแจ ง ให 2. จังหวัดทุกจังหวัด
3. หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยทราบโดยดวน
- ขอใหปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยรอบบริเวณที่ไดรับความเสียหายใหอยูใน กระทรวงมหาดไทย
สภาพดี สะอาด และปลอดภัยโดยเร็ว เพื่อรอการกอสรางใหมเมื่อไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ อยาปลอยทิ้งไวใหเห็นเปนซากอนุสรณแหงความทรงจํา
- สําหรับ 4 จังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ราชการไดรับความเสียหาย
จากเพลิงไหม (ขอนแกน มุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทยจะ
ไดเสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณ จากวงเงินงบกลางเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่
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25 พฤษภาคม 2553 สําหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ไดรับความเสียหาย ขอใหเรงสํารวจและ
รายงานขอมูลมายังกระทรวงฯ เพื่อจะไดขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเปนการเรงดวน
ใหตอไป
- ขอใหประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึงในกรณีที่จังหวัดจัดใหมี
พื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการใหบริการประชาชนในพื้นที่
- ขอใหผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายอําเภอ สํารวจความเสียหาย
ของประชาชนและภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและรายงาน
ขอมูลโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะไดกําหนดมาตรการและวิธีการชวยเหลือเยียวยาใหทั่วถึง
1. กรมการปกครอง
(3) การฟนฟูสภาพจิตใจของพี่นองประชาชน
ขอใหผูวาราชการจังหวัดไดฟนฟูสภาพจิตใจของประชาชน ไมใหเกิดความวิตก 2. จังหวัดทุกจังหวัด
กังวล หวาดกลัว สิ้นหวัง โดยจัดกิจกรรม ใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัย ใชชีวิตอยาง
มีความสุขมีเหตุมีผล ใหอภัยซึ่งกันและกันและมีความภาคภูมิใจที่เกิดเปนคนไทย โดย
อาจเริ่มจากชวงวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงนี้ จัดกิจกรรมทําบุญใหพุทธศาสนิกชนไดทําบุญ
รวมกัน เนนการพัฒนาจิตใจ การรักษาคุณธรรม ความมีเมตตาธรรมหรือจัดงานเทศกาล
ตางๆ เพื่อใหประชาชนทุกศาสนา ไดรวมกันใชคุณธรรมรักษาจิตใจใหเขมแข็ง สราง
รอยยิ้ม และบรรยากาศแหงความสุข และสมานฉันทในทุกพื้นที่
1. สํานักงาน
(4) การฟนฟูในดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ขอใหผูวาราชการจังหวัดบูรณาการทุกภาคสวน เพื่อชวยกันจัดกิจกรรมสงเสริม ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและการจําหนายสินคาตาง ๆ และสินคาราคาถูก ทําใหเกิดการเพิ่มรายได มหาดไทย (สนผ.)
ลดรายจาย เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และประชาชนมีฐานะความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้น 2. จังหวัดทุกจังหวัด
1. กรมการปกครอง
(5) การฟนฟูดานการเมือง
ขอใหทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครชวยประชาสัมพันธชี้แจงและทําความ 2. จังหวัดทุกจังหวัด
เข า ใจกับ ประชาชนทุ ก หมูเ หลา ให ได รับทราบถึ ง ความจริ ง ที่เ กิ ดขึ้น เหตุ ผ ลของการ 3. กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการตางๆ ความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายของบานเมืองเพื่อใหเกิดความ
สงบเรียบรอย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการและวิธีดํารงชีวิตแบบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอใหทุกๆฝายไดรวมกันแกไขเยียวยาอยางตอเนื่อและ
คอยเปนคอยไป
1. กรมการปกครอง
(6) การฟนฟูสังคม
- ขอใหผูวาราชการจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีในชุมชน อาทิ 2. จังหวัดทุกจังหวัด

3

ที่

ประเด็นขอสัง่ การ

สวนราชการที่
รับผิดชอบ

จัดใหมีการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การผนึกกําลังกันของสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
- ขอใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูนําความสงบ และสันติสุข กลับคืนมาสูพื้นที่ให
เร็วที่ สุด เพื่อใหป ระชาชนสามารถดํ าเนินชีวิตที่เปน ปกติสุข มีรอยยิ้มเปนพลัง หาก
จังหวัดมีโครงการที่คิดวาจะเปนประโยชนแกการฟนฟูในดานตางๆ ไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ขอใหแจงขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมมายังกระทรวงฯ
(7) นโยบายการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
ขอใหดําเนินการในเชิงรุกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมอาสาสมัครปกปอง
สถาบันใหไดจํานวนมากที่สุด เพื่อเปนพลังเทิดทูนและปกปองมิใหมีการลวงละเมิด
สถาบันฯ เปนอันขาด
2. รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน)
(1) การบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําความผิด
ขอใหผูวาราชการจังหวัดติดตามคดีในพื้นที่และประชาสัมพันธใหประชาชนได
เขาใจเกี่ยวกับบทลงโทษของการกระทําผิด
(2) การดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
ขอใหผูวาราชการจังหวัดเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
ที่วาการอําเภอ การติดตอสื่อสาร ระบบประปา ไฟฟา และความพรอมในการดับเพลิง
(3) การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมแกนนํา
ขอใหติดตามความเคลื่อนไหวของผูชุมนุมและและกลุมแกนนําในพื้นที่ โดย
จังหวัดตองทราบชื่อ ทราบที่อยู และใชกลไกของทางราชการไปพูดคุย ตองสืบเสาะให
ทราบวาแตละหมูบานมีใครบาง ตําแหนงอะไร และเชิญมาคุยใหเขาใจ โดยชี้แจงผลดี
ผลเสีย หากเจรจาแลวไมไดผล ขอใหติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด
3.รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)
(1) การใหความชวยเหลือและเยียวยาความเดือดรอนของประชาชน
- ขอใหจัดตั้งศูนยรับแจงผูที่ไดรับความเสียหาย เพื่อที่จะใหความชวยเหลือ โดย
แยกประเภทเสียหายตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน การไมสามารถทํางานไดตามปกติ
การไมไดรับคาจาง การตกงาน รวมถึงบุตรที่ไมไดรับการศึกษาอันเกิดจากบิดามารดา
เสียชิวิตหรือขาดผูอุปการะ ซึ่งเรื่องเหลานี้เปนเหตุเฉพาะหนาและจะตองแกไขปญหา
เรงดวน ตัวอยางเชน กรณีที่ผูประกอบกิจการรานคาที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
ไมสามารถจายคาเทอมใหลูกได ซึ่งตองเขาไปดูแล

1. กรมการปกครอง
2. จังหวัดทุกจังหวัด

1. กรมการปกครอง
2. จังหวัดทุกจังหวัด
1. กรมการปกครอง
2. จังหวัดทุกจังหวัด
1. กรมการปกครอง
2. จังหวัดทุกจังหวัด

กรุงเทพมหานคร
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ขอให สํ า รวจความเดื อ ดร อ น ความต อ งการเกี่ ย วกั บ ค า ใช จ า ย ค า
สาธารณูปโภค คาน้ํา คาไฟฟา เพื่อเสนอตอรัฐบาลใหความชวยเหลือ
- ขอใหจัดตั้งศูนยสงเคราะหในเขตชุมชนเพื่อสงเคราะหเฉพาะหนาเกี่ยวกับ
อาหาร การรักษาโรค ดานจิตเวช และสงเสริมการประกอบอาชีพเฉพาะหนาจนกวาจะมี
การจางงานตามปกติหรือสามารถประกอบอาชีพได
- สําหรับประเด็นบุตรที่ขาดผูอุปการะ ขอใหพิจารณาจัดทําโครงการ เพื่อขอ
งบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาตอ เพื่อใหบุตรของผูที่เสียชีวิตจากเหตุการณสามารถ
ศึกษาตอได
- ขอใหจัดตั้งหนวยใหความชวยเหลือทางกฎหมายขึ้นในทุกเขตการปกครองใน
กรุงเทพฯ เพื่อใหขอแนะนําและคําปรึกษา ทั้งทางแพงและทางอาญา ดานการประกอบ
อาชีพ สภาพการจางงาน หนี้สิน คาเชา การถูกไลที่
(2) การเฝาระวังและสอดสองดูแลเหตุการณที่ไมปกติ
กรุงเทพมหานคร
ขอใหดําเนินการสอดสองและจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน คอยสอดสองดูแลสิ่งที่
ผิดปกติ บุคคลที่ผิดปกติ เหตุการณที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุมชน หากเห็นวาเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับความมั่นคง ขอใหแจงสวนราชการที่เกี่ยวของทันที เชน 191, 1555
4.ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วัฒนเสน)
กระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบหมายจากศูนยอํานวยการแกไขสถานการณ 1. กรมการปกครอง
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในการจัดสงผูชุมนุมจากวัดปทุมวนาราม เพื่อเดินทางกลับสูภ มู ลิ าํ เนา ซึง่ 2. จังหวัดทุกจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําบัญชีผูชุมนุมและภูมิลําเนาไว จํานวนทั้งสิ้น 2,172 คน
แบงออกเปนภาคเหนือ 549 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 914 คน ภาคกลาง 409 คน
กรุงเทพมหานคร 251 คน และภาคใต 52 คน
ทั้งนี้ จะเห็นไดวา มีผูชุมนุมเดินทางมาจากทุกจังหวัด แตจํานวนผูชุมนุมจาก
บางจังหวัดมีปริมาณสูงมาก เชน จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน สมุทรปราการ นครราชสีมา
อุดรธานี ชั ยภูมิ เชียงราย รอยเอ็ด กาฬสินธุ ศรีษะเกษ ชลบุรี ลําปาง อุ บลราชธานี
นนทบุรี พะเยา ลําพูน มุกดาหาร สุรินทร และบุรีรัมย ซึ่งสํานักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง ไดบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลแลว ขอใหผูวาราชการจังหวัดไดพิมพ
รายชื่อออกมา เพื่อใชในการวิเคราะห และขอใหติดตามผูชุมนุมไปถึงบาน รวมทั้งใน
กรณีที่มีผูชุมนุมที่มาเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร ขอใหผูวาราชการจังหวัดไดลงไปให
การดูแลสอบถามความเปนอยูดวย
สรุปรายงานการประชุมโดยสํานักนโยบายและแผน สป.มท.
ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

