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เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมกระทรวงมหาดไทย 

 
 ตามที่รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 

ธันวาคม 2551 ไดมีภารกิจหลายประการที่กระทรวงมหาดไทย จะตองรับมาปฏิบัติ และขยายผลให

เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ซึ่งพวกเราจะตองชวยกันหาแนวทางฟนฟูเยียวยาความบอบช้ําของ

ประเทศ และตองชวยกันสกัดไมใหเกิดเหตุการณตางๆ ที่จะทําใหประเทศชาติ ไดรับความเสียหาย

มากกวาที่ผานมา  
 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ของ

กระทรวงมหาดไทย สามารถบรรลุเปาหมาย ตามที่รัฐบาลกําหนดไว และสอดคลองกับภารกิจของชาว

มหาดไทย คือ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหแกประชาชนทั้งประเทศ ผมจึงขอมอบนโยบายการทํางานของ

กระทรวงมหาดไทย ใหทุกทานไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
1.  การปกปองสถาบันสํ าคัญของชาติ   ขอให ยึดถือเปนภารกิ จหลัก ของ

กระทรวงมหาดไทยที่จะตองธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย   ที่เปน ศูนยรวมจิตใจของคน

ไทยทั้งชาติ  และเทิดทูนไวเหนือส่ิงอ่ืนใด  ทุกหนวยงาน ทุกคน จะตองชวยกันตรวจสอบ ชวยกัน

ปกปอง และชวยกันกําจัดสื่อและบุคคล ที่มีพฤติกรรมเปนอันตราย เปนภัยตอสถาบันหลักของชาติ  

และตองรณรงคใหประชาชนเขาเปนแนวรวมธํารงรักษาสถาบันหลักของชาตินี้ใหย่ังยืนนานตลอดไป 
2.  กระทรวงมหาดไทย จะตองยึดถือ ประชาชนเปนศูนยกลางของการทํางานหรือ

เปนหัวใจของการปฏิบัติงาน  งานทุกงานของกระทรวงมหาดไทย จะตองเปนไปเพื่อรับใชและ

ใหบริการประชาชนโดยใหคํานึงถึงความตองการของพี่นองประชาชนเปนหลัก และนําปญหาของพี่

นองประชาชน มาเปนโจทยในการจัดทําโครงการ แผนงาน และแนวทางการทํางาน   
 การยึดถือประชาชน เปนศูนยกลางหรือเปนหัวใจของการทํางานจะตองครอบคลุม

ทุกมิติ ทั้งมิติการดําเนินชีวิตประจําวัน มิติทางเศรษฐกิจ  มิติทางธุรกิจ  มิติทางสังคม มิติทาง

ประเพณี วัฒนธรรม และมิติการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
  นโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผมถือวาเปนภารกิจที่พวกเรา ทุกคน

ตองทําใหได ก็คือ ตองนํา “สยามเมืองย้ิม” กลับคืนมาสูประเทศไทยใหได ทั้งในความรูสึกของ
ประชาชนชาวไทย และความประทับใจของชาวตางชาติที่ไดพบ ไดสัมผัสกับคนไทยเอกลักษณที่มีมา

แตเดิมของสังคมไทยที่ไดรับความชื่นชมจากผูคนทั่วโลก คือ “สยามเมืองย้ิม” จะตองกลับคืนมาโดยเร็ว

ที่สุด   
 เพ่ือจะใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการเปน “สยามเมืองย้ิม” ชาวมหาดไทย จะตองเปน

แกนกลาง   เปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหประชาชนคนในชาติมีความรัก มีความเขาใจตอกัน มีน้ําใจตอกัน  
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ซึ่งวิธีการที่จะทําได ก็คือการใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง แกประชาชน ใหมีความเขาใจเรื่องราวตางๆ 

อยางถูกตองตรงกัน ไมปลอยใหประเทศไทย คนไทย สังคมไทย ตกอยูใตบรรยากาศขาวลือ ขาวราย 

ที่เต็มไปดวยความเคียดแคน ชิงชัง หวาดระแวงตอกัน และจองทําลายลางกัน เพ่ือประโยชนสวนตน 

หรือ เฉพาะกลุม โดยไมคํานึงถึงความเสียหายของประเทศชาติ และประชาชนสวนรวม ตองทําให

กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  ถูกเปนถูก ผิดเปนผิด ไมมี

ขอยกเวน   และตองไมยอมใหกฎหมูอยูเหนือกฎหมายอยางเด็ดขาด พูดถึงเร่ืองนี้ผมก็ตองขอฝาก

ทานผูวาทั้งหลายดวยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัดของทาน ทานตอง

หาวิธีเจรจาเพื่อใหเกิดความเขาใจและใชมาตรการที่นุมนวลมีเหตุมีผล  เวลามีบุคคลสําคัญของ

ประเทศไปเยือนจังหวัดของทาน ตองถือวาทานคือผูที่รับผิดชอบสถานการณ และตองใหการรักษา

ความปลอดภัยแกแขกของทานอยางดีที่สุด ผมขออยาใหมีเหตุการณอยางที่เกิดขึ้นกับทานอดีต

นายกรัฐมนตรีที่เชียงใหมอีก        
 การที่ประเทศไทยจะเปน “สยามเมืองย้ิม”  ประชาชนคนไทยจะตอง “ย้ิม” ได

เสียกอน และ ตองย้ิมอยางเต็มหัวใจ ย้ิมอยางมีความสุข ย้ิมออกมาจากใจ  เราจะตองทําใหประชาชน 

มีความอยูดี กินดี ใหได  ตองทําใหประชาชนมีรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต และดูแลครอบครัว

ไดอยางมีความสุข ตองทําใหประชาชนมีงานทํา ซึ่งหนวยงานของกระทรวงมหาดไทย  ทั้งสวนราชการ 

และ รัฐวิสาหกิจ จะตองเขามามีบทบาทที่สําคัญ   
 จากการศึกษาของหนวยงานที่เก่ียวของ ประมาณการวาปนี้ประเทศไทย  จะมีการ

เลิกจางแรงงานประมาณ  2 ลานอัตรา  ซึ่งจะทําใหประชาชนมีปญหารายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ 

และดูแลครอบครัว  ผมจึงกําหนดใหการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดแกประชาชน เปนนโยบาย

เรงดวนของกระทรวงมหาดไทย ที่จะตองนําไปปฏิบัติ เรงรัด ผลักดันการใชงบประมาณ และ 

พิจารณาการปรับปรุงแผนการใชงบประมาณ เพ่ือใหเกิดการจางงานใหไดไมนอยกวา 1 ลานอัตรา  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 2.1  ทุกสวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจทั้ง สวนกลาง  สวนภูมิภาค และ ทองถ่ิน 

ตองพิจารณา ทบทวนแผนงาน โครงการตางๆ ใหสอดคลองกับการแกปญหาคนวางงานในประเทศ 

และปรับปรุงแผนงาน การใชงบประมาณที่ไมกอใหเกิดการจางงาน  เชน การจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ

สํานักงาน เพ่ือความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของขาราชการ และเจาหนาที่ ซึ่งตามแผนงานที่

เสนอมาในปงบประมาณ 2552 มีมากกวา 1,500 ลานบาท  ใหเปนงบประมาณเพื่อการจางงาน

โดยเฉพาะการจางงานในทองถ่ินและชนบทใหมากที่สุด  โดยเฉพาะงบประมาณของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน   งบยุทธศาสตรจังหวัด และงบประมาณผูวาซีอีโอ จะตองนํามาพิจารณา ทบทวน 

และปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการจางงานมากที่สุด   

  โครงการใดที่ไดรับอนุมัติงบประมาณไปแลว หากยังไมไดดําเนนิการ และ

วัตถุประสงคของโครงการ ไมกอใหเกิดการจางงาน  ขอใหนํามาพิจารณาปรับปรุงใหมทั้งหมด ผม

ขอใหทานรัฐมนตรีชวยทั้งสองทานชวยควบคุม กํากับดูแล และส่ังการหนวยงานในบังคับบัญชาของ

ทานใหเปนไปตามนี้ดวย 
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 2.2  ทุกสวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ตองเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ และ 

การกระจายงบประมาณ ลงไปในทองถ่ิน ใหถึงมือประชาชน เร็วที่สุด  เชน  
 -  เงินโครงการ SML ปงบประมาณ 2551 ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน เพ่ือที่จะเกิดการจางงานโดยเร็ว  ปงบประมาณ 2552 ตองเบิกจายได

ภายใน 3 เดือน  
 -  เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  เงินสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองเบิกจายใหไดเร็วที่สุด 

 3.  การดําเนินโครงการในระดับหมูบาน เชน SML หรือกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง  

ตองยึดหลักการ “งบประมาณของประชาชน”  คือเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูนําเสนอ พิจารณา 

ตัดสินใจใชเงินกันเองตามความตองการของประชาชน ชุมชน อยางแทจริง  ในลักษณะ “คิดเอง ทํา
เอง รับผิดชอบเอง” โดยขาราชการกระทรวงมหาดไทย จะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ใหดําเนินการถูกตอง

ตามระเบียบการใชเงิน และไมผิดขั้นตอนของกฎหมายเทานั้น  จะตองไมเขาไปชี้นํา ครอบงํา หรือ 

ตัดสินใจแทนประชาชน     
 4.  กระทรวงมหาดไทย ตองเปนหนวยงานหลักในการปองกันภัยพิบัติทาง

เศรษฐกิจของประเทศ  นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ภัยพิบัติจากอุบัติเหตุ  ภัยพิบัติอัน

เกิดจากมนุษย ซึ่งเปนภารกิจเดิม  ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ เชน ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา โรงงาน

เลิกจางคนงาน ธุรกิจการเงินนอกระบบแพรระบาด หลอกลวงฉอโกงประชาชน  เศรษฐกิจในชุมชน 

ถูกแทรกแซง  ประชาชนมีรายไดลดลงไมเพียงพอตอการยังชีพ ปญหาเหลานี้ มักจะเกิดขึ้นในทองถ่ิน

ในชนบท ในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยมีเครือขายรับผิดชอบอยูแลว   แมจะไมเก่ียวของโดยตรง แต

ตองถือวาภารกิจของกระทรวงมหาดไทย มีความครอบจักรวาล ซึ่งไมวาจะมีเหตุการณในรูปแบบใด

สุดทายกระทรวงมหาดไทยโดยทานผูวาราชการจังหวัดก็ตองเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาทั้งส้ิน  

ทั้งเร่ืองราคาสินคาเกษตร  การเลิกจาง การชุมนุมประทวง ปดถนน การฉอโกงประชาชน  ดังนั้น 

กระทรวงมหาดไทย จึงควรเขาไปเกาะติดสถานการณตั้งแตตน เพ่ือที่จะแกไขปญหาใหประชาชนได

ทันทวงที ไมใชปลอยใหเกิดปญหาข้ึนแลว  จึงตามแก  ขอใหผูวาราชการจังหวัด เปนแกนหลักในการ

ติดตามสถานการณและแจงเตือนภัยพิบัติทางเศรษฐกิจใหรัฐบาลทราบลวงหนา ในทุกๆ กรณี   โดย

ขอใหแจงเปนประจํา เชนเดียวกับการรายงานสถานการณทั่วไปที่ดําเนินการอยูแลว ซึ่งจะเปนกําลัง

สําคัญที่ชวยงานรัฐบาลไดมาก ในภาวะที่ประเทศไทยและประชาชนกําลังจะตองฝาภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ  เชนในปนี้  
 5.  การสงเสริมอาชีพผลิตสินคา OTOP ขอใหสงเสริมอาชีพควบคูกับการสงเสริม
การตลาด และสงเสริมการจําหนายดวย ตองทําใหครบวงจร  การสงเสริมอาชีพจะตองคํานึงถึงผล

ประกอบการในเชิงธุรกิจ และความเปนไปไดทางการตลาด ศักยภาพในการทํากําไร โครงการใดที่

สงเสริมอาชีพแลว กลับเปนภาระใหประชาชน ทําใหประสบภาวะขาดทุน ไมมีตลาดรองรับ ขอใหเลิก

ทั้งหมด ไมใหโยนภาระใหหนวยงานอื่นมารับปญหาที่เขาไมไดกอข้ึนอยางเด็ดขาด  
 6.  การออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินใหแกประชาชน ตองตรวจสอบ และดําเนินการให

ความเปนธรรมทั้งกับประชาชนและกับรัฐ  ตองเรงรัดตรวจสอบ ออกเอกสารสิทธิ และตอบคําถาม 
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ประชาชนไดชัดเจน จะตองตอบไดทุกกรณีวา  “ปารุกคน หรือ คนรุกปา” เพ่ือยุติปญหาใหได  หาก
ตรวจสอบพบความไมถูกตอง  ชอบธรรม ตองกลาเพิกถอน แตหากพบวาถูกตองตามกฎหมาย   ตอง

กลาออกเอกสารสิทธิใหประชาชน  ตองยึดกฎหมายเปนหลัก  
 7.  การปราบปรามยาเสพติดและผูมีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทย ตองเปนหนวยงาน

สนับสนุนขอมูล ขาวสารใหแกหนวยงานที่เก่ียวของและดําเนินมาตรการกดดันทางสังคมตอผูมี

อิทธิพลที่ละเมิดกฎหมาย มีความผิดทางอาญา กระทรวงมหาดไทยตองคิดหาแนวทางในการใชให

สังคมเขามามีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรม และกดดันใหเลิกพฤติกรรมและการกระทําทุกชนิดที่

เปนภัยตอสังคมและประเทศชาติ 
 8.  การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  ขอใหทุกหนวยงานยึดแนวทางพระราช

ดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนแนวทางในการดําเนินงาน  ควบคูไปกับการบําบัดทุกข บํารุงสุข และ

การเสริมสรางอาชีพ และรายไดใหแกประชาชน ชักชวนใหประชาชนสนใจการประกอบอาชีพ ดูแล

ครอบครัว  ทั้งนี้เจาหนาที่รัฐตองเปนผูนําที่กลมกลืนกับประชาชน เขาใจ เขาถึง ปญหาของประชาชน 

ไมทําตัวใหแปลกแยกแตกตาง  
 9.  การบริการประชาชน  ขอใหผูวาราชการจังหวัดทุกทาน จัดตั้ง     “หนวยบําบัด

ทุกข บํารุงสุข” เปนหนวยใหบริการประชาชนเคลื่อนที่ เขาไปใหบริการงานของกระทรวงมหาดไทยทุก
เร่ืองถึงหมูบาน ถึงบานของประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ผูใชบริการไมตองมา

พบเจาหนาที่ที่สํานักงาน และ ลดภาระคาใชจายการเดินทางของประชาชน  และทําใหสอดคลองกับ

วิถีชีวิตของประชาชน เชน ไปตั้งหนวยบริการในงานเทศกาลงานประเพณีตางๆ ของชุมชน บริการนี้ 

จะมีทั้ งงานบริการของสวนราชการทุกหนวยงาน  และ  รัฐวิสาหกิจทุกแหงที่อ ยู ในสัง กัด

กระทรวงมหาดไทย ไมวาจะเปน งานทะเบียนราษฎร งานโยธา งานที่ดิน งานไฟฟา งานประปา  จะ

รวมอยูดวยกันใน “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข” เปนบริการแบบ One Stop Service และใหออก

บริการประชาชนได ตั้งแตเดือนมกราคม เปนตนไป  เปนประจําทุกสัปดาห 
 นโยบายทั้ง 9 ขอ ที่ผมมอบใหทุกทาน เปนแนวทางปฏิบัตินี้ ผมจะคอยกํากับดูแล ให

คําแนะนําและติดตามความกาวหนาของงานอยางใกลชิด และจะทําการประเมินผลการทํางานอยาง

ตอเนื่องโดยไมกําหนดชวงระยะเวลา ผมจะยึดถือความสําเร็จของงานเปนหลัก และใชผลงานของทาน

เปนเครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพของงาน    
 ทานผูบริหารกระทรวงมหาดไทยที่เคารพ ผมขอถือโอกาสนี้เรียนชี้แจงเพื่อใหทุกทาน

เกิดความมั่นใจไดวา การเขามารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยของผม  จะไมมีการ

นําเอาหัวโขนที่ใสอยูนี้มาหาประโยชนหรือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือผูใดทั้งส้ิน ขอใหทุกทานสบาย

ใจได ผมไดเห็นตัวอยางมาแลววาผูที่นําอํานาจไปใชในทางที่ผิด เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน

แกตนเองและพวกพองตองประสพกับปญหาอยางไร และ ผมไมตองการจะเปนเชนนั้น 
 ผมเริ่มวาระทางการเมืองของผม  จากตําแหนงรัฐมนตรีชวย   จนถึงการเปน

รัฐมนตรีวาการสองกระทรวง และลาสุด ก็ไดทําหนาที่รักษาการ  ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผมถือวา 
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ผมได รับเกียรติยศเกินกวาความคาดหมายของผมมากแลว ผมขอเขามาปฏิบัติหนาที่ ใน

กระทรวงมหาดไทยอยางมีเกียรติ และเมื่อใดก็ตามที่วาระการทํางานของผมในกระทรวงมหาดไทย

ส้ินสุดลง ผมก็จะลุกออกไปอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี เชนเดียวกัน ขอใหทานมั่นใจไดวา   ผมจะไมมี

วันทําความเสื่อมเสียใหแกกระทรวงมหาดไทยอยางเด็ดขาด 
 ผมคิดวาทานทั้งหลาย คงจะมีความเขาใจตอนโยบายของผมที่ไดมอบไววันนี้เปนอยางดี

แลว  ซึ่งเปนนโยบายที่ปฏิบัติได ไมยุงยาก ซับซอน หากทุกคนรวมมือ  รวมใจกัน  ปฏิบัติอยางตั้งใจ 

และมุงมั่น  ภารกิจตางๆ  ก็จะบรรลุผล  ประโยชนทั้งหลายก็จะบังเกิดแกพ่ีนองประชาชนโดย     

ถวนหนา การทําหนาที่บําบัดทุกข  บํารุงสุข  ของพวกเราก็จะเปนไปตามเจตนารมณอยางสมบูรณ  
 
 
 

------------------------- 
 
 

สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 

 
 

 



 
นโยบายของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

(นายบุญจง  วงศไตรรัตน) 
 

        นโยบายกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 9 ขอ หรือแมแตนโยบายของรัฐบาล เปนนโยบาย

ที่หากปฏิบัติสําเร็จจะมีประโยชนตอประชาชนมาก  ความทุกขของประชาชนจะตองลดลงและหมดไป  

ความสุขก็ตองเกิดขึ้นมา  แตทั้งหมดจะสําเร็จไดตองรวมมือกัน  และมองเปาหมายตรงกัน  ใหนโยบาย

เหลานี้ไปสูการปฏิบัติที่เปนจริงและประชาชนไดรับอยางแนนอน 
 1) การปกปองสถาบัน   
      ภารกิจหลักของ ขาราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะตองรวมมือกัน คือ 

การปกปองสถาบันชาติ พระมหากษัตริย  ตองยอมรับวาขณะนี้มีกลุมบุคคล มีส่ือมวลชน ที่คิดเรื่องเหลานี้

ในทางที่ไมดี  ฉะนั้น  กระทรวงมหาดไทยตองมีหนาที่หลักที่จะตองปกปองแลวทําความเขาใจกับประชาชน

เพ่ือจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  และใหถือวาเร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญที่ตองรวมมือกัน 
 2) การสมานฉันทคนในชาติ   
     นโยบายของเราทั้งหมด 9 ขอ  ถาคนในชาติมีแตความแตกแยก  การจะให

นโยบายเหลานี้ประสบความสําเร็จจะเปนเรื่องยาก  ถาเศรษฐกิจดี บรรยากาศทางการเมืองดี พ่ีนอง

ประชาชนก็มีความสุข  เนื่องจากปจจุบันสถานการณการเมืองเขาสูภาวะปกติมีรัฐบาลที่มีตามกติกาใน

ระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลไดแถลงนโยบายเรียบรอยแลว  หากนําไปสูการปฏิบัติจะบังเกิดผลแนนอน 

ฉะนั้น ส่ิงตางๆ เหลานี้พวกเราในฐานะที่เปนชาวมหาดไทย มีกลไกอยูทุกจุดในประเทศไทย เร่ิมตั้งแต

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด จึงอยากให ผูวาราชการจังหวัด มองทุกมิติของ

ปญหาและเชื่อวาไมมีอะไรที่ผูวาราชการจังหวัดจะไมรู ปญหาในพ้ืนที่  ความทุกขความเดือดรอนของ

ประชาชน และสาเหตุของปญหา ผูวาราชการจังหวัดตองรู จะตองมีการทํารายงานขึ้นมา  ฉะนั้น ความ

สมานฉันทของคนในชาติจึงเปนเรื่องสําคัญ  เราจะตองทําเร่ืองนี้ใหสําเร็จ 
    ส่ิงสําคัญที่สุด  เร่ืองความแตกแยกของคนในชาติ  คนที่คิดตางกันเปนเรื่องปกติ

ในระบอบประชาธิปไตยที่คิดเหมือนกันหมดไมได  แตวันนี้หนาที่ของคนมหาดไทย คือ ตองทําใหคนคิด

ตางกันอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
    สวนพี่นองประชาชนที่ความคิดแตกตางทางการเมือง ตองเรียนวาการเมืองวันนี้

จะใหเห็นตรงกันคงตองใชเวลา การเมืองจะเห็นตรงกันไมได ตองใชเวลาอยางแนนอน เช่ือวาคนของ

กระทรวงมหาดไทยจะรวมมือกันอธิบาย ทําความเขาใจใหกับพี่นองประชาชน  วันนี้ประชาชนเห็นส่ิงที่เกิด

การชุมนุม การเรียกรอง มีแตปญหา มีแตการซ้ําเติมประเทศ  ประชาชนจะเขาใจ เราตองทําความเขาใจ

ใหกับประชาชนใหได ถาเราเดินรวมกันมีเปาหมายตรงกัน นโยบายที่ทานรัฐมนตรีไดกลาวทั้งหมดประสบ

ความสําเร็จ และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดจริง  และการบริหารราชการแผนดิน  การทํางานของกระทรวง

จะมีความเรียบรอย ประชาชนจะมีความสุข ฉะนั้นจึงขอฝาก ใหรวมมือกัน ทํางานเพื่อเปาหมายดังกลาว

ตอไป 
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การชี้แจงการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย 
โดย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพีรพล  ไตรทศาวิทย) 

 
  

 กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายรัฐบาลไว ซึ่งมีแนวทางดังนี้  
ดานเศรษฐกิจ 

1. การจัดทําฐานขอมูลผูวางงานในจังหวัด ซึ่งไดมอบใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ 

และขณะนี้ไดจัดทําแลวเสร็จ โดยแบงขอมูลออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 
1.1 ผูวางงาน 
1.2 ผูที่กําลังจะวางงาน / กําลังจะถูกเลิกจาง  
1.3 นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา 

2. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณานําเงินสะสม

มาใชจายเพื่อกระตุนใหเกิดการจางงานในทองถ่ิน และเรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณ  

3. ใหผูวาราชการจังหวัดทบทวนงบประมาณจังหวัด โดยพิจารณาโครงการที่ไมมีผลตอจางงาน

ในจังหวัด เชน การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ เปนตน ใหปรบัแผนเปน

โครงการที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  
4. การทําขอตกลงซื้อขายลองกองขามจังหวัด ณ จังหวัดปตตานี ที่จะชวยแกไขปญหาสินคา

เกษตรลนตลาด ซึ่งหากสามารถเปลี่ยนแนวความคิดของประชาชนใหหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหมที่

เหมาะสมกับพื้นที่และเปนที่ตองการของตลาดไดก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

1. การขับเคลื่อนวาระน้ําแหงชาติเพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงอยางยั่งยืน โดยใหทุก

จังหวัดจัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา และผังน้ํา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดตั้งงบประมาณ 5,000 ลานบาท 

เพ่ือใชดําเนินการขุดลอกแหลงน้ํา 
2. การดําเนินงานสนับสนุนโครงการพระราชดําริ เปนการขยายผลภูมิปญญาแผนดินสู

ประชาชน โดยใหจังหวัดดําเนินการดังนี้ 
   - ติดตาม เรงรัด และบูรณาการโครงการพระราชดําริใหเกิดผลสําเร็จ 
   - โครงการพระราชดําริประเภทแหลงน้ําที่ไดกอสรางเสร็จแลว ตองบริหารจัดการใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
   - โครงการปารุกคน คนรุกปา โดยกรมที่ดินไดดําเนินการขีดเสนแนวปาทั้งประเทศ เพ่ือ

ปองกันการบุกรุกผืนปา 
3. การสนับสนุนการปองกันธนบัตรปลอม โดยการประชาสัมพันธถึงการตรวจสอบ มีการตั้ง

ศูนยตรวจสอบธนบัตร และใหกลุมพลังเครือขายของกระทรวงมหาดไทยรวมหาเบาะแสการกระทําผิด 
4. การสรางความสมานฉันทในสังคม โดยใหความสําคัญกับการทําประชาคมหมูบาน/อําเภอ/

จังหวัด  
------------------------- 
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