


 

 

คํากลาวมอบนโยบาย 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

นายชวรัตน ชาญวีรกลู 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย 
******************* 

ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ทานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย   
ทานผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทานอธิบดี  ทานผูวาราชการจังหวัด ทานผูบริหารรัฐวิสาหกิจ และ
ทานขาราชการกระทรวงมหาดไทย  
 
 ตามที่รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันที่ 30 
ธันวาคม 2551 ไดมีภารกิจหลายประการที่กระทรวงมหาดไทย จะตองรับมาปฏิบัติ และขยายผล
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ซึ่งพวกเราจะตองชวยกันหาแนวทางฟนฟูเยียวยาความบอบช้ํา
ของประเทศ และตองชวยกันสกัดไมใหเกิดเหตุการณตางๆ ที่จะทําใหประเทศชาติ ไดรับความ
เสียหายมากกวาที่ผานมา  

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจของ
กระทรวงมหาดไทย สามารถบรรลุเปาหมาย ตามที่รัฐบาลกําหนดไว และสอดคลองกับภารกิจของ
ชาวมหาดไทย คือ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหแกประชาชนทั้งประเทศ ผมจึงขอมอบนโยบายการ
ทํางานของกระทรวงมหาดไทย ใหทุกทานไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1.  การปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ขอใหยึดถือเปนภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 
ที่จะตองธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ที่เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และ
เทิดทูนไวเหนือสิ่งอื่นใด ทุกหนวยงาน ทุกคน จะตองชวยกันตรวจสอบ ชวยกันปกปอง และ
ชวยกันกําจัดสื่อและบุคคลที่มีพฤติกรรมเปนอันตราย เปนภัยตอสถาบันหลักของชาติ และตอง
รณรงคใหประชาชนเขาเปนแนวรวมธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติน้ีใหย่ังยืนนานตลอดไป 

 

2.  กระทรวงมหาดไทย… 
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2.  กระทรวงมหาดไทย จะตองยึดถือประชาชนเปนศูนยกลางของการทํางาน หรือ 
เปนหัวใจของการปฏิบัติงาน  งานทุกงานของกระทรวงมหาดไทย จะตองเปนไปเพื่อรับใชและ
ใหบริการประชาชน โดยใหคํานึงถึงความตองการของพี่นองประชาชนเปนหลัก และนําปญหาของ 
พ่ีนองประชาชน มาเปนโจทยในการจัดทําโครงการ แผนงาน และแนวทางการทํางาน   
 การยึดถือประชาชนเปนศูนยกลางหรือเปนหัวใจของการทํางานจะตองครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งมิติการดําเนินชีวิตประจําวัน มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางธุรกิจ มิติทางสังคม มิติทาง
ประเพณี วัฒนธรรม และมิติการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 นโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผมถือวาเปนภารกิจที่พวกเราทุกคน
ตองทําใหได ก็คือ ตองนํา “สยามเมืองยิ้ม” กลับคืนมาสูประเทศไทยใหได ทั้งในความรูสึกของ
ประชาชนชาวไทย และความประทับใจของชาวตางชาติที่ไดพบ ไดสัมผัสกับคนไทย เอกลักษณที่
มีมาแตเดิมของสังคมไทยที่ไดรับความชื่นชมจากผูคนทั่วโลก คือ “สยามเมืองยิ้ม” จะตองกลับคืนมา
โดยเร็วที่สุด   
 เพ่ือจะใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการเปน “สยามเมืองยิ้ม” ชาวมหาดไทยจะตอง
เปนแกนกลาง เปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหประชาชนคนในชาติมีความรัก มีความเขาใจตอกัน             
มีนํ้าใจตอกัน ซึ่งวิธีการที่จะทําได ก็คือ การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน ใหมีความ
เขาใจเรื่องราวตางๆ อยางถูกตองตรงกัน ไมปลอยใหประเทศไทย คนไทย สังคมไทย ตกอยูใต
บรรยากาศขาวลือ ขาวราย ที่เต็มไปดวยความเคียดแคน ชิงชัง หวาดระแวงตอกันและจองทําลาย
ลางกัน เพ่ือประโยชนสวนตน หรือ เฉพาะกลุม โดยไมคํานึงถึงความเสียหายของประเทศชาติ 
และประชาชนสวนรวม ตองทําใหกฎหมายมีความศักด์ิสิทธิ์  ทุกคนตองอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย ถูกเปนถูก ผิดเปนผิด ไมมีขอยกเวน และตองไมยอมใหกฎหมูอยูเหนือกฎหมายอยาง
เด็ดขาด  พูดถึงเรื่องนี้ผมก็ตองขอฝากทานผูวาฯ ทั้งหลายดวยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในจังหวัดของทาน  ทานตองหาวิธีเจรจาเพื่อใหเกิดความเขาใจและใชมาตรการ
ที่นุมนวลมีเหตุมีผล เวลามีบุคคลสําคัญของประเทศไปเยือนจังหวัดของทาน ตองถือวาทานคือ  
ผูที่รับผิดชอบสถานการณ และตองใหการรักษาความปลอดภัยแกแขกของทานอยางดีที่สุด             
ผมขออยาใหมีเหตุการณอยางที่เกิดขึ้นกับทานอดีตนายกรัฐมนตรีที่เชียงใหมอีก   

           การที่ประเทศไทย...  
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 การที่ประเทศไทยจะเปน “สยามเมืองยิ้ม” ประชาชนคนไทยจะตอง “ย้ิม” ได
เสียกอน และตองยิ้มอยางเต็มหัวใจ ย้ิมอยางมีความสุข ย้ิมออกมาจากใจ เราจะตองทําใหประชาชน 
มีความอยูดี กินดี ใหได ตองทําใหประชาชนมีรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต และดูแลครอบครัว
ไดอยางมีความสุข ตองทําใหประชาชนมีงานทํา ซึ่งหนวยงานของกระทรวงมหาดไทย ทัง้สวนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ จะตองเขามามีบทบาทที่สําคัญ   
 จากการศึกษาของหนวยงานที่เก่ียวของ ประมาณการวาปน้ีประเทศไทยจะมีการ
เลิกจางแรงงานประมาณ 2 ลานอัตรา ซึ่งจะทําใหประชาชนมีปญหารายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ
และดูแลครอบครัว  ผมจึงกําหนดใหการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดแกประชาชน             
เปนนโยบายเรงดวนของกระทรวงมหาดไทยที่จะตองนําไปปฏิบัติ เรงรัด ผลักดันการใชงบประมาณ 
และพิจารณาการปรับปรุงแผนการใชงบประมาณ เพ่ือใหเกิดการจางงานใหไดไมนอยกวา             
1 ลานอัตรา โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 2.1  ทุกสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น 
ตองพิจารณา ทบทวนแผนงาน โครงการตางๆ ใหสอดคลองกับการแกปญหาคนวางงานใน
ประเทศ และปรับปรุงแผนงาน การใชงบประมาณที่ไมกอใหเกิดการจางงาน เชน การจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่             
ซึ่งตามแผนงานที่เสนอมาในปงบประมาณ 2552 มีมากกวา 1,500 ลานบาท ใหเปนงบประมาณ
เพ่ือการจางงาน โดยเฉพาะการจางงานในทองถิ่นและชนบทใหมากที่สุด โดยเฉพาะงบประมาณ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น งบยุทธศาสตรจังหวัด และงบประมาณผูวาซีอีโอ จะตอง
นํามาพิจารณา ทบทวน และปรับปรุง เพ่ือใหเกิดการจางงานมากที่สุด   
  โครงการใดที่ไดรับอนุมัติงบประมาณไปแลว หากยังไมไดดําเนินการ และ
วัตถุประสงคของโครงการ ไมกอใหเกิดการจางงาน  ขอใหนํามาพิจารณาปรับปรุงใหมทั้งหมด    
ผมขอใหทานรัฐมนตรีชวยทั้งสองทานชวยควบคุม กํากับดูแล และสั่งการหนวยงานในบังคับ
บัญชาของทานใหเปนไปตามนี้ดวย 
 2.2  ทุกสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตองเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ และ 
การกระจายงบประมาณ ลงไปในทองถิ่น ใหถึงมือประชาชนเร็วที่สุด เชน  

- เงินโครงการ... 
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 -  เงินโครงการ SML ปงบประมาณ 2551 ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน เพ่ือที่จะเกิดการจางงานโดยเร็ว  ปงบประมาณ 2552 ตองเบิกจายได
ภายใน 3 เดือน  
 -  เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  เงินสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเบิกจายใหไดเร็วที่สุด 
 3.  การดําเนินโครงการในระดับหมูบาน เชน SML หรือกองทุนเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตองยึดหลักการ “งบประมาณของประชาชน”  คือเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูนําเสนอ 
พิจารณา ตัดสินใจใชเงินกันเองตามความตองการของประชาชน ชุมชน อยางแทจริง  ในลักษณะ 
“คิดเอง ทําเอง รับผิดชอบเอง”  โดยขาราชการกระทรวงมหาดไทย จะทําหนาที่เปนที่ปรึกษา             
ใหดําเนินการถูกตองตามระเบียบการใชเงิน และไมผิดขั้นตอนของกฎหมายเทาน้ัน จะตองไมเขา
ไปชี้นํา ครอบงํา หรือตัดสินใจแทนประชาชน     
 4.  กระทรวงมหาดไทยตองเปนหนวยงานหลักในการปองกันภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติอัน
เกิดจากมนุษย ซึ่งเปนภารกิจเดิม  ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ เชน ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา 
โรงงานเลิกจางคนงาน ธุรกิจการเงินนอกระบบแพรระบาด หลอกลวงฉอโกงประชาชน เศรษฐกิจ
ในชุมชนถูกแทรกแซง  ประชาชนมีรายไดลดลงไมเพียงพอตอการยังชีพ ปญหาเหลาน้ีมักจะ
เกิดขึ้นในทองถิ่นในชนบท ในพื้นที่  กระทรวงมหาดไทยมีเครือขายรับผิดชอบอยูแลว แมจะไม
เก่ียวของโดยตรง แตตองถือวาภารกิจของกระทรวงมหาดไทย มีความครอบจักรวาล ซึ่งไมวาจะมี
เหตุการณในรูปแบบใด  สุดทายกระทรวงมหาดไทยโดยทานผูวาราชการจังหวัดก็ตองเขาไปมี
สวนรวมในการแกไขปญหาทั้งสิ้น ทั้งเรื่องราคาสินคาเกษตร การเลิกจาง การชุมนุมประทวง ปดถนน 
การฉอโกงประชาชน  ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงควรเขาไปเกาะติดสถานการณตั้งแตตน 
เพ่ือที่จะแกไขปญหาใหประชาชนไดทันทวงที ไมใชปลอยใหเกิดปญหาขึ้นแลวจึงตามแก ขอให
ผูวาราชการจังหวัดเปนแกนหลักในการติดตามสถานการณ และแจงเตือนภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ
ใหรัฐบาลทราบลวงหนาในทุกๆ กรณี โดยขอใหแจงเปนประจําเชนเดียวกับการรายงานสถานการณ
ทั่วไปที่ดําเนินการอยูแลว  ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญที่ชวยงานรัฐบาลไดมากในภาวะที่ประเทศไทยและ
ประชาชนกําลังจะตองฝาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ เชนในปน้ี  

5. การสงเสริม... 
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 5.  การสงเสริมอาชีพผลิตสินคา OTOP  ขอใหสงเสริมอาชีพควบคูกับการสงเสริม
การตลาด และสงเสริมการจําหนายดวย ตองทําใหครบวงจร การสงเสริมอาชีพจะตองคํานึงถึงผล
ประกอบการในเชิงธุรกิจ และความเปนไปไดทางการตลาด ศักยภาพในการทํากําไร  โครงการใด
ที่สงเสริมอาชีพแลว กลับเปนภาระใหประชาชน ทําใหประสบภาวะขาดทุน ไมมีตลาดรองรับ 
ขอใหเลิกทั้งหมด ไมใหโยนภาระใหหนวยงานอื่นมารับปญหาที่เขาไมไดกอขึ้นอยางเด็ดขาด  
 6.  การออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินใหแกประชาชน  ตองตรวจสอบและดําเนินการให
ความเปนธรรมทั้งกับประชาชนและกับรัฐ ตองเรงรัดตรวจสอบ ออกเอกสารสิทธิ และตอบคําถาม
ประชาชนไดชัดเจน จะตองตอบไดทุกกรณีวา “ปารุกคน หรือ คนรุกปา” เพ่ือยุติปญหาใหได  
หากตรวจสอบพบความไมถูกตอง ชอบธรรม ตองกลาเพิกถอน แตหากพบวาถูกตองตามกฎหมาย   
ตองกลาออกเอกสารสิทธิใหประชาชน ตองยึดกฎหมายเปนหลัก  
 7.  การปราบปรามยาเสพติดและผูมีอิทธิพล  กระทรวงมหาดไทยตองเปนหนวยงาน
สนับสนุนขอมูลขาวสารใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ และดําเนินมาตรการกดดันทางสังคมตอผู             
มีอิทธิพลที่ละเมิดกฎหมาย  มีความผิดทางอาญา  กระทรวงมหาดไทยตองคิดหาแนวทางในการ
ใชใหสังคมเขามามีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรม และกดดันใหเลิกพฤติกรรมและการกระทํา
ทุกชนิดที่เปนภัยตอสังคมและประเทศชาติ 
 8.  การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  ขอใหทุกหนวยงานยึดแนวทางพระราชดํารัส 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนแนวทางในการดําเนินงาน ควบคูไปกับการบําบัดทุกข บํารุงสุข และ
การเสริมสรางอาชีพ และรายไดใหแกประชาชน ชักชวนใหประชาชนสนใจการประกอบอาชีพ  
ดูแลครอบครัว  ทั้งนี้ เจาหนาที่รัฐตองเปนผูนําที่กลมกลืนกับประชาชน เขาใจ เขาถึง ปญหาของ
ประชาชน ไมทําตัวใหแปลกแยกแตกตาง  
 9.  การบริการประชาชน  ขอใหผูวาราชการจังหวัดทุกทานจัดตั้ง “หนวยบําบัดทุกข 
บํารุงสุข”  เปนหนวยใหบริการประชาชนเคลื่อนที่ เขาไปใหบริการงานของกระทรวงมหาดไทย    
ทุกเรื่องถึงหมูบาน ถึงบานของประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ผูใชบริการไม
ตองมาพบเจาหนาที่ที่สํานักงาน และลดภาระคาใชจายการเดินทางของประชาชน และทําใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของประชาชน  เชน ไปตั้งหนวยบริการในงานเทศกาล  งานประเพณีตางๆ ของชุมชน 

บริการน้ี… 
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บริการนี้ จะมีทั้งงานบริการของสวนราชการทุกหนวยงาน และรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่อยูในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ไมวาจะเปนงานทะเบียนราษฎร งานโยธา งานที่ดิน งานไฟฟา งานประปา  
จะรวมอยูดวยกันใน “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข” เปนบริการแบบ One Stop Service และให
ออกบริการประชาชนได ตั้งแตเดือนมกราคม เปนตนไป เปนประจําทุกสัปดาห 
 นโยบายทั้ง 9 ขอ ที่ผมมอบใหทุกทาน เปนแนวทางปฏิบัติน้ี ผมจะคอยกํากับดูแล  
ใหคําแนะนํา และติดตามความกาวหนาของงานอยางใกลชิด  และจะทําการประเมินผลการทํางาน
อยางตอเน่ืองโดยไมกําหนดชวงระยะเวลา ผมจะยึดถือความสําเร็จของงานเปนหลัก และใชผลงาน
ของทานเปนเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของงาน    
 ทานผูบริหารกระทรวงมหาดไทยที่เคารพ ผมขอถือโอกาสน้ีเรียนชี้แจงเพื่อใหทุกทาน
เกิดความมั่นใจไดวา การเขามารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยของผม จะไมมีการ
นําเอาหัวโขนที่ใสอยูน้ีมาหาประโยชนหรือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือผูใดทั้งสิ้น ขอใหทุกทาน
สบายใจได ผมไดเห็นตัวอยางมาแลววาผูที่นําอํานาจไปใชในทางที่ผิด เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชน
ทับซอนแกตนเองและพวกพองตองประสพกับปญหาอยางไร และ ผมไมตองการจะเปนเชนน้ัน 

 ผมเริ่มวาระทางการเมืองของผม จากตําแหนงรัฐมนตรีชวย จนถึงการเปน
รัฐมนตรีวาการสองกระทรวง และลาสุดก็ไดทําหนาที่รักษาการในตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผมถือวา
ผมไดรับเกียรติยศเกินกวาความคาดหมายของผมมากแลว ผมขอเขามาปฏิบัติหนาที่ ใน
กระทรวงมหาดไทยอยางมีเกียรติ และเมื่อใดก็ตามที่วาระการทํางานของผมในกระทรวงมหาดไทย
สิ้นสุดลง ผมก็จะลุกออกไปอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี เชนเดียวกัน ขอใหทานม่ันใจไดวาผมจะ
ไมมีวันทําความเสื่อมเสียใหแกกระทรวงมหาดไทยอยางเด็ดขาด 

 ผมคิดวาทานทั้งหลาย คงจะมีความเขาใจตอนโยบายของผมที่ไดมอบไววันน้ีเปน
อยางดีแลว  ซึ่งเปนนโยบายที่ปฏิบัติได ไมยุงยาก ซับซอน หากทุกคนรวมมือ รวมใจกัน ปฏิบัติ
อยางตั้งใจ และมุงมั่น ภารกิจตางๆ  ก็จะบรรลุผล ประโยชนทั้งหลายก็จะบังเกิดแกพ่ีนอง
ประชาชนโดยถวนหนา การทําหนาที่บําบัดทุกข บํารุงสุข  ของพวกเราก็จะเปนไปตามเจตนารมณ
อยางสมบูรณ  ผมขอจบการแถลงนโยบายของผมแตเพียงเทาน้ี 
 
         ขอบคุณครับ 
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คํากลาวมอบนโยบาย 
ของ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
(นายบุญจง วงศไตรรัตน) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย 

******************* 

ทานรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ทานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย   
ทานผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทานอธิบดี ทานผูวาราชการจังหวัด และพี่นองขาราชการ 
กระทรวงมหาดไทย ที่เคารพทุกทาน  
 

อยากเรียนวานโยบายของทานรัฐมนตรีทั้งหมด 9 ขอหรือแมแตนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งเปนนโยบายที่ปฏิบัติสําเร็จแลวจะมีประโยชนตอประชาชนมาก ความทุกขของพี่นอง
ประชาชนจะตองลดลงและหมดไป ความสุขก็ตองเกิดขึ้นมา แตทั้งหมดจะสําเร็จไดตองขอความ
รวมมือกับทานทั้งหลายที่จะตองรวมกัน และมองเปาหมายตรงกัน ใหนโยบายเหลาน้ีไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนจริงและประชาชนไดรับอยางแนนอน 

ภารกิจหลักที่ผมอยากเนน เปนเรื่องที่มีความสําคัญและจะทําใหนโยบายทั้ง 9 ขอ 
ประสบความสําเร็จได คือ เรื่อง การปกปองสถาบันและการสมานฉันทคนในชาติ ที่ตองเนนเรื่องนี้
เพราะวันน้ีภารกิจหลักของพวกเราคนไทย โดยเฉพาะพี่นองขาราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จะตองรวมมือกัน คือ การปกปองสถาบันชาติ พระมหากษัตริย เราตองยอมรับวาขณะนี้มีกลุม
บุคคล มีสื่อมวลชน ที่คิดเรื่องเหลาน้ีในทางที่ไมดี ฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยตองมีหนาที่หลักที่
จะตองปกปองแลวทําความเขาใจกับประชาชน เพ่ือจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ผมถือวา
เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่เราตองรวมมือกัน   

สวนอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องการสมานฉันทคนในชาติ อันน้ีย่ิงสําคัญ ผมตองเรียนวา
นโยบายของเราทั้งหมด 9 ขอ  ถาคนในชาติมีแตความแตกแยก การจะใหนโยบายเหลาน้ีประสบ
                   ความสําเร็จ... 
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ความสําเร็จนั้นยาก  ตองยอมรับวาในระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา ปญหาของประเทศวิกฤติทาง
การเมืองทางการเมือง  มีการปดสนามบิน มีปญหาที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมตางๆ  ในชวง
ระยะเวลาชวงนั้น เราจะเห็นวาบรรยากาศทางการเมืองมีความขัดแยงสูงมาก เม่ือการเมืองขัดแยง
สูงก็มีผลกระทบตอคนไทยทั้งแผนดิน ไมวาจะอยูกรุงเทพมหานคร หรืออยูตางจังหวัด  วันน้ีภาพ
ที่เห็นชัดเจนในอดีตชวงปที่ผานมาเราจะเห็นคนอีสานมารับจางขับรถแท็กซี่ ไมมีคนขึ้น มาทํางาน
รานอาหาร ไม มีคนกิน  เจ าของร านตองปลดออก มาทํางานกอสราง ผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย บานจัดสรร ไมมีคนซื้อ ก็ตองปลดออก ถาเศรษฐกิจดี บรรยากาศทางการเมืองดี 
พ่ีนองประชาชนเหลาน้ีก็มีเงินสงกลับบานลูกเมียมีความสุข แตชวงนั้นบรรยากาศเปนบรรยากาศที่
เปนจริงที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนมาถึงวันน้ี ผมเชื่อวาทุกคน ไมวาจะเปนพ่ีนองขาราชการหรือ
คนไทยที่อยูที่ใดก็ตาม เขาไมอยากเห็นบรรยากาศแหงความวุนวายเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่ง   

  ฉะนั้น วันน้ีเม่ือสถานการณการเมืองเขาสูภาวะปกติ มีรัฐบาลที่มาตามกติกาใน
ระบอบประชาธิปไตย และไดรับการแตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการแถลงนโยบาย
ถึงแมจะขลุกขลักบาง แตก็ไดทําตามกติกากฎหมายรัฐธรรมนูญอยางถูกตอง  วันน้ีเม่ือรัฐบาลได
แถลงนโยบายเสร็จ หลายนโยบายถานําไปสูการปฏิบัติ เห็นผลแนนอน 

สิ่งตางๆ เหลาน้ี พวกเราในฐานะที่เปนชาวมหาดไทย มีกลไกอยูทุกจุดในประเทศ
ไทย เริ่มตั้งแตองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ผมอยากใหทานผูวา
ราชการจังหวัดมองทุกมิติของปญหา และผมเชื่อวาไมมีอะไรที่ผูวาราชการจังหวัดจะไมรูปญหาใน
พ้ืนที่ ความทุกขความเดือดรอนของประชาชน ผูวาราชการจังหวัดตองรูหมด จะตองมีรายงาน
ขึ้นมาหมด  ฉะนั้นการสมานฉันทคนในชาติจึงเปนเรื่องสําคัญ เราตองทําเรื่องนี้ใหสําเร็จ  
นโยบาย 1 ใน 9 ขอ ขอที่ 9 คือ โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขเคลื่อนที่  จึงเปนนโยบายที่มี
ความสําคัญ ความจริงไมใชเรื่องใหม  ทานผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ทานทราบดี  เปนเรื่อง
การตั้งหนวยงานออกไปเยี่ยมประชาชน เหมือนเปนปฏิบัติการจิตวิทยา นําหนวยงานบริการ
ประชาชนไปเคลื่อนที่ในชุมชน หมูบาน แตวันน้ีเราตองปรับเปลี่ยนวิธี เราตองไปรับรูปญหาของ
ประชาชน ภัยทุกเรื่อง อยางที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกลาวไว อยางภัยการตกงาน 
การวางงาน ภัยของสินคาเกษตร  วันน้ีการเคลื่อนที่เขาไปนั้นตองรูดวยวา ในชุมชนนั้น อําเภอนั้น 

         ที่ไป... 
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เขาปลูกสินคาเกษตรอะไรมาก มีเกษตรกรที่ปลูกจํานวนกี่คน  ผลผลิตกี่ลานตัน จะออกเดือน
ไหน สิ่งตางๆ เหลาน้ีจะตองมีรายงานอยางเปนระบบ  ถึงแมไมใชหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
ที่จะเปนคนขายสินคาเกษตรแตกระทรวงมหาดไทยตองทํางานบูรณาการกับกระทรวงอื่นได โดย
ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย ยกตัวอยางเชน จังหวัดนครราชสีมา ชวงเดือนไหนมันสําปะหลัง
จะออกมาก จะมีปญหาแนนอน อีก 3 เดือน อยางนี้ก็รายงานลวงหนากอน มาเตรียมการกัน หา
ตลาดกัน หรืออยางทางภาคเหนือ มีลําไย ขาวโพด ก็เชนเดียวกัน สิ่งตางๆ เหลาน้ี  ถาเรามี
โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขเคลื่อนที่   จะชวยไดมาก ปญหาของประชาชนก็จะหมดไป   

สิ่งสําคัญที่สุด เรื่อง ความแตกแยกของคนในชาติ  วันน้ีเราตองทําหลักน้ีใหเกิดขึ้น
ใหได คนที่คิดตางกันเปนเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย คิดเหมือนกันหมดไมได แตวันน้ี
หนาที่ของคนมหาดไทย ของทานผูวาราชการจังหวัด คือ จะตองทําใหคนคิดตางกันอยูรวมกันได
อยางมีความสุข  ผมวาเรื่องนี้เปนโจทยใหญ คิดตางกัน อยูรวมกันไดอยางมีความสุข แตถาคิด
ตางกัน ทะเลาะกัน มันก็เกิดความวุนวาย ที่เห็นมีการชุมนุมเสื้อสีตางๆ  ผมไมไดบอกวาหากมี
การชุมนุมแลวขอใหสกัดก้ัน ขอใหปดก้ัน ตรงนี้ไมทําเด็ดขาด เพียงแตอยากบอกวาถามีการ
ชุมนุมของประชาชน ทานผูวาราชการจังหวัดตองทราบวาเขามาชุมนุม เขาเดือดรอนเรื่องอะไร บาง
พ้ืนที่เดือดรอนเรื่องมันสําปะหลัง บางพื้นที่เดือดรอนเรื่องนม ตัวอยางที่เห็นชัดเจนในชวงไมก่ีวันที่
ผานมา จังหวัดนครราชสีมาเดือดรอนเรื่องมันสําปะหลัง  รูวากําลังจะปดถนนอยูแลว  ผูวา
ราชการจังหวัด นายอําเภอก็เขาไปเจรจาขอรอง ขอใหไปชุมนุมที่หนาอําเภอแลวเอาปญหาไปแก ก็
จบ หรืออยางเชนจังหวัดสระบุรี ชุมนุมเรื่องนม มีปญหาน้ํานมลนตลาด จะมีการปดถนนชวงลํา
ตะคอง ชวงกลางดง  ทานผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ก็เขาไปเจรจา พูดคุยกัน  สุดทายนําเขาสู
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงิน 60 ลานบาท เพ่ือซื้อนํ้านมแลวนํานมมาใสถุงได 10 ลานถุง  พอดีเปน
ชวงเทศกาลปใหมก็นําไปแจกจายในชวงปใหม ตามจุดตรวจฯ ทั้งหมด 7,000 กวาจุด ปน้ี
อุบัติเหตุ เสียชีวิตนอยกวาปที่แลว น้ีเปนสวนหนึ่ง นมชวยได  ปที่แลว 401 คน ปน้ี 300 กวาคน 
จุดตรวจฯ ตางๆ หันมาด่ืมนม ทานนายกรัฐมนตรีก็เห็นดวย ปหนาอาจตองดื่มคนละ 2 ถุง  ถา
เขาไปรูปญหาอยางใกลชิด ผมมั่นใจวาการปดถนนจะไมเกิด แตถาใหความสนใจนอย ปญหาของ
เขาเกิดขึ้นแลวไมมีคนของรัฐเขาไปดูแล สุดทายพอสุกงอม ปดถนนแลวมาแกที่ปลายเหตุ ผม
อยากเรียนวาเรื่องนี้อยากขอใหเปนเรื่องหลัก เขาชุมนุมตองเขาไปรับทราบปญหาแลวนํามาสูการ
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แกไข แจงกลับมาทางรัฐบาล ผมวาปญหานี้จบ  สวนพี่นองประชาชนที่มีความคิดแตกตางทาง
การเมือง ผมตองเรียนวาการเมืองวันน้ีจะใหเห็นตรงกันคงตองใชเวลา การเมืองจะเห็นตรงกันไมได 
ตองใชเวลาอยางแนนอน ผมเชื่อวาถาคนของมหาดไทยรวมมือกันอธิบายทําความเขาใจกับพี่นอง
ประชาชน ใหประชาชนเห็นวาสิ่งที่เกิดการชุมนุม     การเรียกรอง มีแตปญหา มีแตการซ้ําเติม
ประเทศ  ประชาชนก็จะเขาใจ เราตองทําความเขาใจใหกับประชาชนใหได สิ่งสําคัญที่กําลังจะ
เกิดขึ้นเร็วๆ น้ี คือ การประชุมอาเซียน ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมกําหนดเบื้องตนวาจะประชุมในวันที่ 
27 - 28 กุมภาพันธ 2552 และวันที่ 1 มีนาคม 2552 รวมจํานวน 3 วัน ในชวงนั้นจะมีแขกบาน
แขกเมืองมาประเทศไทยกวา 2,000 คน  สําหรับสถานที่ประชุมไดคิดกันหลายรอบ สุดทายได
ขอสรุปที่หัวหิน เหลาน้ีคือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทํางาน เพ่ือไมตองการเผชิญหนาเกิดการขัดแยง การ
โตแยง รูอยูวาจะตองมีการชุมนุมของพี่นอง แตจะไปหามพ่ีนองไมใหชุมนุมก็ไมได  สิ่งนี้ที่ผมพูด 
ผมตองการใหพ่ีนองชาวมหาดไทย ใชโอกาสชวงเวลาที่เหลืออีกเกือบ 2 เดือน ไดเขาถึงประชาชน 
ทําความเขาใจกับประชาชนวาการประชุมอาเซียน ประเทศไดอะไร ประชาชนไดอะไร การที่
ประชาชนที่ไมรู  บางครั้งไดรับขอมูลที่ผิดแลวมารวมชุมนุมคัดคานรัฐบาล มารวมชุมนุมกันที่การ
ประชุมอาเซียน สิ่งที่เกิดขึ้นไมใชรัฐบาลเสียหนา แตคนไทยทั้งประเทศเสียหนา สิ่งที่ผมยกตัวอยาง
เปนหนาที่ของพวกเราที่ตองทําใหเกิดความกระจางชัด ผมมั่นใจวาถาเราเดินรวมกัน มีเปาหมาย
ตรงกัน นโยบายทั้งหมดที่ทานรัฐมนตรีไดกลาวทั้งหมดจะประสบความสําเร็จ และการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติก็จะนําไปสูความจริง  ที่สําคัญที่สุดการบริหารราชการแผนดิน การทํางานของ
กระทรวงก็ดี ก็จะมีความเรียบรอย ประชาชนก็จะมีความสุข  ฉะนั้นขอฝากผูวาฯ กับพี่นอง
ขาราชการทุกคน ใหเรารวมมือกัน เปาหมายผมวาสําเร็จแนนอน 
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