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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐



 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถี 
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก่ประชาชนชาวไทย ความว่า ...
 “ประชาชนคนไทยทัง้หลาย บดันีถ้งึวาระจะขึน้ปใีหม ่ขา้พเจา้ขอสง่ความปรารถนาด ีเพือ่อำนวยพรแกท่า่นทัง้หลายทัว่กนั และขอขอบใจ 
ท่านเป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภาระกิจทุกอย่างเสมอมา
         ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร ไดเ้สดจ็สวรรคตเมือ่เดอืนตลุาคม กลา่วไดว้า่นำความโศกเศรา้อาดรู และนบัเปน็ความสญูเสยี 
ครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วหน้า มีจิตจงรักภักดีได้ซาบซึ้งใน 
พระมหากรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง
       ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็น 
เครื่องยืนยันได้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติรักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ และ 
มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่าถ้าเรา 
จะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน
       ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น และทำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง 
พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่นมีกำลังใจในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ ในภาระ 
หน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบาย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างสำเร็จผล เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนร่วมและประเทศชาติ  
เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
     ในการนี้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน ขออนุภาพ 
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต  
มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
เป็นอาทิ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายและประสพแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน” 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพรปีใหม่ 

พุทธศักราช ๒๕๖๐
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  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด 
และนายอำเภอทั่วประเทศ ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี โดยมี ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง 
ของกรมการปกครอง รวมจำนวน ๑,๒๐๐ คน เข้าร่วมประชุม
 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยไดก้ลา่วเนน้ถงึการดำเนนิงาน 
ในปี ๒๕๖๐ ที่ยังคงสานต่องานเดิมและเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 
ที่ลงไปในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้เน้นบทบาทของ 
นายอำเภอในการกำกับดูแลท้องที่และท้องถิ่น โดยเฉพาะการทำงาน 
ของกำนนั ผูใ้หญบ่า้น และขอใหน้ายอำเภอตดิตามและนำผลการประเมนิ 
การทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะ 
การทำงานในท้องที่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ติดตาม 
กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้มีการบริหารราชการ 
บนหลัก “ธรรมมาภิบาล” (Good Governance) และเป็นไปตามกรอบ 
ของกฎหมายท้องที่และท้องถิ่น
 นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กล่าวถึง  
การบริหารของรัฐที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ ดังนั้น  
การทำงานในพืน้ทีจ่งึตอ้งทำงานตามกรอบแผนพฒันาตา่งๆ ตามบทบาท 
ภารกิจตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาล ซึ่งแผนทั้งหมดนั้นเป็นกรอบ 

ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย  

การทำงานจากบนลงล่าง (Top – Down)  ในด้านเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาล 
ตั้งเป้าหมายที่จะนำพาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ในส่วนของ 
กระทรวงมหาดไทยต้องร่วมขับเคลื่อนโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่จังหวัด 
และกลุม่จงัหวดัทัง้ ๑๘ กลุม่ใหเ้ตม็ที ่เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิในระดบัภมูภิาคและ 
เศรษฐกิจภายในประเทศมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส่วนเรื่องประชารัฐ  
ปัจจุบันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐขึ้น ๑๒ คณะ  
ซึ่ง ๑ ใน ๑๒ คณะที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ คือ คณะทำงาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมี บริษัท ประชารัฐ- 
รักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่  
ครอบคลมุทกุมติ ิสว่นการขบัเคลือ่นโครงการสำคญัตา่งๆ ทีล่งไปในพืน้ที ่ 
เชน่ โครงการตำบลละ ๕ ลา้น โครงการหมูบ่า้นละ ๒ แสน และหมูบ่า้นละ  
๒.๕ แสนนัน้ สามารถขบัเคลือ่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหน็ผลสำเรจ็ 
เป็นรูปธรรม ในขณะที่เรื่องความมั่นคง ได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
ทีร่ว่มกนัปฏบิตัหินา้ทีอ่ำนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในการเดนิทาง 
มากราบถวายบงัคมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล- 
อดุลยเดชได้เป็นอย่างดีและมีความเรียบร้อยในทุกขั้นตอน ส่วนภารกิจ 
ด้านการสร้างความมั่นคงประเทศไทยนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยได้ขอให้ทุกฝ่ายน้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
โดยขอให้ยึดถือหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริต่างๆ ไปปฏิบัติ 
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ส่วนด้านสังคม ให้เน้นการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งการปราบปรามและป้องกันตั้งแต ่
ในระดับหมู่บ้าน ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา รวมไปถึงการจัดระเบียบ 
สงัคม ควบคมุสถานบรกิาร สว่นเรือ่งการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของ 
ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชน โดยใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้มีประสิทธิภาพและ 
ทันต่อสถานการณ์ ด้าน นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ไดก้ลา่วมอบนโยบายและเนน้ถงึการทำงานในพืน้ทีเ่ชน่กนั และ 
ย้ำให้มีการขับเคลื่อนงานอย่างมีทิศทาง โดยมี “แผนพัฒนาอำเภอ”   
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา 
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและนโยบายของรฐับาล ซึง่ปจัจบุนักระทรวง 
มหาดไทยได้มีการยกร่าง “ระเบียบว่าด้วยการประสานแผนพัฒนา 
ในระดับพื้นที่” เพื่อให้แผนพัฒนาอำเภอมีกฎหมาย หรือระเบียบรองรับ  
ทำให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการปฏิบัติงาน 
ของนายอำเภอ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ ได้ย้ำให้ 
นายอำเภอสร้างให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ 
ทุกหน่วยงาน ตลอดจนทำให้เกิดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน  
โดยยดึหลกัการสำคญั คอื “การครองตน ครองคน ครองงาน” เปน็ผูน้ำทีเ่ปน็ 
แบบอย่างที่ดีได้รับความเชื่อถือ เคารพรักและศรัทธาจากประชาชน 

กระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบาย

ปลัดจังหวัด-นายอำเภอทั่วประเทศ เน้นบทบาททำงานเพื่อประชาชน
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  ม ห า ด ไ ท ย เ พื่ อ ป ร ะ ช า ช น

 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนิน 
มาตรการต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทาง 
ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและ 
ผูอ้ำนวยการศนูยอ์ำนวยการความปลอดภยัทางถนน เปน็ประธานพธิเีปดิ  
เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
โดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้ม ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔  
มกราคม ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”  
โดยดำเนินการคุมเข้มในทุกมาตรการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น ด้านกายภาพ ให้องค์กร- 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีถนนปลอดภัย ตามมาตรการ “๑ ท้องถิ่น  
๑ ถนนปลอดภัย” และแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจุดตัดรถไฟ  
ทางร่วม ทางแยก และสภาพแวดล้อมริมทางให้มีความปลอดภัย  
ด้านยานพาหนะ คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ  
โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ด้านการใช้รถใช้ถนน เน้นการ 
ประชาสมัพนัธส์ถานการณอ์บุตัเิหต ุและการจดัตัง้ดา่นจดุตรวจ จดุพกัรถ  
และจุดบริการตามเส้นทางสายต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ 
เดินทางแก่ประชาชน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย เข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่ 
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ คุมเข้มการจำหน่าย การดื่ม และการเข้าถึง 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เน้นการตรวจวัด  
แอลกอฮอล์ และกวดขันการขับรถเร็ว ด้านการช่วยเหลือหลังเกิด 
อบุตัเิหต ุมกีารบรูณาการเตรยีมพรอ้มระบบบรกิารแพทยฉ์กุเฉนิใหเ้ขา้ถงึ 
จุดเกิดเหตุ และส่งต่อผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็ว ด้านมาตรการสังคม  
มกีารจดักจิกรรมทางศาสนา “๑ อำเภอ ๑ กจิกรรม” และรณรงคก์ารใชร้ถ 
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นต้นและในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุธี  
มากบญุ รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย ไดเ้ดนิทางมาตรวจเยีย่ม 

พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวย 
ความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดบริการ 
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
 ทัง้นี ้ภายหลงัชว่งเทศกาลดงักลา่ว นายสธุ ีมากบญุ รฐัมนตรชีว่ย 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ พร้อมแถลงสรุปผล 
การดำเนินงานในช่วง ๗ วัน (๒๙ ธ.ค. ๕๙ – ๔ ม.ค. ๖๐) ว่า  
เกิดอุบัติเหตุรวม ๓,๙๑๙ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม ๔๗๘  ราย มีผู้บาดเจ็บ 
รวม ๔,๑๒๘ ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยะลา  
ระนอง และ สตลู จงัหวดัทีเ่กดิอบุตัเิหตสุะสมสงูสดุ ไดแ้ก ่จงัหวดัอดุรธาน ี 
และเชียงใหม่ จำนวน ๑๕๒ ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด  
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ๓๓ ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่  
จงัหวดัอดุรธาน ีและเชยีงใหม ่จำนวน ๑๖๔ ราย สาเหตทุีท่ำใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ
สงูสดุ ไดแ้ก ่เมาสรุา รอ้ยละ ๓๖.๕๙ ขบัรถเรว็เกนิกำหนด รอ้ยละ ๓๑.๓๑  
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๘๑.๘๒  
รถยนต์กระบะ ร้อยละ ๘.๐๐ ส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดในเส้นทางตรง  
ร้อยละ ๖๑.๗๘ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ ๓๖.๙๒ ถนนใน อบต./ 
หมู่บ้าน ร้อยละ ๓๖.๔๙ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา  
๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ น. ร้อยละ ๒๙.๒๔ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอยู่ใน 
กลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ ๕๒.๒๒ ทั้งนี้ ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะ 
รวม ๔,๔๑๙,๔๓๐ คนั มผีูถ้กูดำเนนิคด ีรวม ๗๒๗,๔๓๘ ราย สำหรบัขอ้มลู 
ปริมาณรถของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม พบว่า ในช่วงดังกล่าวมีปริมาณ 
รถบนทอ้งถนนทัง้ขาเขา้และขาออกกรงุเทพฯ จำนวน ๑๑,๐๕๓,๘๓๕ คนั  
เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ จำนวน ๒,๒๘๘,๐๒๗ คัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐  
จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
เพิ่มสูงขึ้นได้ 

กระทรวงมหาดไทยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่ ๒๕๖๐
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รมว.มท.ประกาศ

จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 

สั่งด่วนผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ระดมสรรพกำลังลงพื้นที่

เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

 จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องใน 
พื้นที่ภาคใต้เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ 
หลายพื้นที่เกิดอุทกภัย มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  
จากสถานการณ์ดังกล่าว พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบ้ญัชาการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
แห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัแหง่ชาตปิระกาศยกระดบัการจดัการสาธารณภยั เปน็การจดั 
การสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ ๓ โดยจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและ 
บรรเทาสารณภัยแห่งชาติ ส่วนหน้า ขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี และเขต ๑๒ สงขลา เพื่อบูรณาการให้ 
ความช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานใน 
ภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติ เห็นสมควรอีกด้วย
 กระทรวงมหาดไทยและทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้รง่ระดมกำลงั 
เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการนำประชาชน 
ผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยง โดยสั่งการให้ทุกหน่วย 
เร่งระดมเรือ เครื่องยนต์ และรถยกสูง เข้าไปลำเลียงประชาชนที่ติดค้าง 
ในบ้านพักหรือพื้นที่ต่างๆ ออกมาให้เร็วที่สุด และได้แจ้งให้จังหวัดที่ 
ประสบภัยขอรับการสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ สะพานเชื่อมถนนขาด 
หรือสะพานขาดชั่วคราว (แบรี่) เรือ และรถยกสูง ได้ที่ สำนักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยภาคและจังหวัดข้างเคียง หน่วยทหารบก หน่วย 
ทหารเรอืในพืน้ทีห่รอืพืน้ทีข่า้งเคยีง ซึง่หากไมเ่พยีงพอไดใ้หใ้ชว้ธิกีารจดัจา้ง  
เช่า หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือหรือรถยกสูงของภาคเอกชนได้  
ส่วนการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค  
เขา้พืน้ทีน่ำ้ทว่ม/เสีย่งภยั และจดุอพยพหรอืทีพ่กัพงินัน้ ไดม้กีารกำชบัใหม้ ี
การแบง่พืน้ทีใ่หช้ดัและครอบคลมุทัว่ถงึ โดยประสานงานหนว่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในสว่นกลางเพือ่รว่มสนบัสนนุภารกจิในพืน้ที่ อาท ิกระทรวงสาธารณสุข  
กรณียารักษาโรคและแพทย์ หน่วยทหาร กรณีจังหวัดที่ต้องการเรือ  
เครือ่งยนต ์ใชใ้นการอพยพประชาชน โดยประสานงานกบัหนว่ยทหารเรอื 
ในพื้นที่โดยตรง ด้านการดูแลประชาชนในที่พักพิง หรือจุดพักชั่วคราว 
ระหว่างรอน้ำลด ได้มีภาคเอกชนและหน่วยราชการในพื้นที่ใกล้เคียง  
หรอืจังหวดัอื่นๆ ที่ไม่มีสถานการณ์น้ำท่วม เข้าไปบริจาคอาหารปรงุเสร็จ 
หรอืสำเรจ็รปู หรอืเครือ่งอปุโภคบรโิภค และยารกัษาโรคในสถานทีพ่กัพงิ 
ในจังหวัดประสบภัย 

4 จดหมายข่าวมหาดไทย จดหมายข่าวมหาดไทย  5



  ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น

แนวทางแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและ

คนไร้สัญชาติ ตามมติ ครม.  
เน้นชัดเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 

 นายกฤษฎา บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงมติ 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ได้อนุมัติแนวทาง 
และมาตรการแกไ้ขปญัหาสถานะบคุคลและคนไรส้ญัชาตใินประเทศไทย  
ตามข้อเสนอของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหา 
เรื่องสัญชาติและสถานะของเด็กนักเรียนและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดใน 
ราชอาณาจักรไทย โดยได้กล่าวชี้แจงสาระในสองเรื่องสำคัญ ได้แก่ 
 เรื่องแรก กรณีให้บุตรของคนต่างด้าวทุกกลุ่มที่ เกิดใน 
ประเทศไทย สามารถอาศยัอยูใ่นประเทศไทยได ้โดยไมต่อ้งถกูดำเนนิคด ี
ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่ว่าบิดาหรือมารดา 
จะเขา้มาอยูใ่นไทยโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม ่ซึง่เปน็การรบัรองสทิธิ 
อาศยัเฉพาะเดก็ซึง่เปน็บตุรทีเ่กดิในประเทศไทย ไมใ่ชก่ารใหส้ญัชาตไิทย  
ซึง่เดก็หรอืบตุรของคนตา่งดา้วจะไดส้ทิธอิาศยั จะตอ้งมหีลกัฐานการเกดิ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นเพียง 
การรับรองสิทธิอาศัยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นบุตรที่เกิดในประเทศไทย มิให้ 
ต้องตกเป็นผู้กระทำความผิดฐานเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเท่านั้น  
ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการได้สัญชาติไทยที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ 
กฎหมายสัญชาติและหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นการเฉพาะ  
และในการพิจารณาว่า “เด็กหรือบุตร” ของคนต่างด้าวรายใดจะได้  
“สทิธอิาศยั” อยูใ่นประเทศไทยไดต้ามกฎกระทรวงทีจ่ะออกมานัน้ หรอืไม ่
จะตอ้งพจิารณาดจูาก ๑. หลกัฐานการเกดิของเดก็วา่เกดิในประเทศไทย 
หรอืไม ่และ ๒. หลกัฐานการเขา้มาในประเทศไทยของบดิาและมารดา 
ซึ่งเป็นคนต่างด้าว เป็นสำคัญ เพื่อจะได้แยกแยะว่าเด็กจะอยู่อาศัย 
ในฐานะใด เช่น บิดามารดาเป็นชนกลุ่มน้อยที่ทางราชการได้จัดทำ 

ทะเบียนประวัติไว้ ซึ่งถือว่าเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ 
ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุม บุตรของ 
คนกลุ่มนี้ก็จะได้สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนบิดามารดาเช่นกัน  
หรือในกรณีที่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บุตรที่เกิดใน 
ประเทศไทยก็จะมีฐานะเช่นเดียวกับบิดามารดา แต่อนุญาตให้เด็ก 
อาศัยอยู่ได้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการดำเนินการตามกฎหมายหรือ 
รอนโยบายของรฐัทีจ่ะดำเนนิการกบัผูเ้ปน็บดิามารดา และเมือ่บดิามารดา 
เดินทางออกไปนอกประเทศไทย หรือถูกส่งกลับประเทศต้นทาง หรือ 
เดินทางไปประเทศที่ ๓ แล้วแต่กรณี เด็กก็จะเดินทางออกไปพร้อมกับ 
บิดามารดาด้วย ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นการคุ้มครองเด็กที่ 
เป็นบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ทำให้เด็กรอดพ้นจาก 
การถูกจับดำเนินคดีเช่นเดียวกับบิดามารดาเท่านั้น 
 เรื่องที่สอง กรณีการแก้ไขปัญหาคนที่เกิดในประเทศไทย 
แตไ่รส้ญัชาต ิซึง่มตคิณะรฐัมนตรอีนมุตัใิหเ้ดก็ทีเ่กดิในประเทศไทยทีเ่ปน็ 
บุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว และอยู่ใน 
ระหวา่งการศกึษาเลา่เรยีน หรอืกรณเีรยีนจบปรญิญาตรแีลว้ใหม้สีทิธขิอมี 
สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปตามขั้นตอนของกฎหมายสัญชาติได้ ๒ กรณี  
ได้แก่ (๑) บุตรของคนต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่ 
กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัทำทะเบยีนและออกบตัรประจำตวัไวแ้ลว้กบั 
สำนักทะเบียนอำเภอ ซึ่งคนที่เป็นบิดาหรือมารดาจะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ 
ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี บุตรที่เกิดในประเทศไทยจึง 
จะมีสิทธิขอมีสัญชาติไทยได้ (๒) บุตรของคนต่างด้าวอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ 
กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย ที่เกิดและเรียนหนังสือในประเทศไทย 
จนจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีแล้ว คือเป็นคนอาศัยอยู่ใน 
ประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ก็ให้สิทธิขอมีสัญชาติไทยได้เช่นเดียวกับ 
กรณแีรก แตถ่า้เดก็กลุม่นีย้งัเรยีนไมจ่บปรญิญาตร ีจะตอ้งใหร้ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะขอมีสัญชาติ 
ไทยได้ หรือถ้าเป็นกรณีเด็กที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์จน 
ไม่สามารถพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงได้ว่าใครเป็นบิดามารดา เด็กจะใช้ 
สิทธินี้ได้ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยต้องมี 
หนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ จึงจะขอมีสัญชาติไทยได้ 
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 ขณะเดียวกันบุคคลทั้งสองกลุ่มที่จะขอมีสัญชาติไทย ได้จะต้องมี  
“สตูบิตัร” หรือ “หนงัสอืรบัรองการเกดิ” ทีอ่อกใหโ้ดยนายทะเบยีนของ 
สำนกัทะเบยีนอำเภอหรอืสำนกัทะเบยีนทอ้งถิน่ เปน็หลกัฐานแสดงวา่เกดิ 
ในประเทศไทย และต้องมีทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติและ 
บัตรประจำตัวที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักและลายพิมพ์นิ้วมือ 
พร้อมทั้งรูปถ่ายตามที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
ออกใหด้ว้ย รวมทัง้ตอ้งมคีวามประพฤตดิ ีนอกจากนัน้ ผูข้อมสีญัชาตไิทย 
ต้องเตรียมหลักฐานอื่นที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติให้มีสัญชาติไทย 
ด้วย เช่น กรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยก็ต้องมีทะเบียนประวัติของบิดาหรือ 
มารดาทีแ่สดงวา่เปน็ชนกลุม่นอ้ยทีร่าชการไดจ้ดัทำทะเบยีนประวตัไิวห้รอื 
หลักฐานหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่าผู้ยื่นคำร้องอยู่ใน 
ระหว่างการศึกษาหรือกรณีใช้คุณสมบัติการจบปริญญาตรี ก็ต้องมี 
ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น ขณะนี้มี 
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ซึ่งเกิดในประเทศไทย 
ทีม่สีทิธยิืน่คำรอ้งขอมสีญัชาตไิทยจำนวนประมาณ ๘ หมืน่คน ซึง่ถอืเปน็ 
การกระทำตามกฎหมายและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้  
เป็นการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐและไร้สัญชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สิทธิ 
เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี  
แลว้แตก่รณ ีจนมวีถิกีารดำเนนิชวีติเหมอืนคนไทยทัว่ไป และประการสำคญั 
เด็กหรือบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีตามระบบการศึกษาของไทยแล้ว ประกอบกับ 
สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง มีฐานข้อมูลรายการบุคคลสำหรับ 
ตรวจสอบป้องกันการสวมสิทธิไว้แล้ว มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น 
จึงเป็นไปตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
ทางด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายสัญชาติที่ ได้  
ประกาศใช้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนด 
ขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
เกีย่วกบัสญัชาตใิหค้รอบคลมุกลุม่เปา้หมายอยา่งเปน็ธรรมซึง่เปน็ไปตาม 
พนัธกรณรีะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน เชน่ กตกิาระหวา่งประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิเด็ก (CRC) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 ทั้งนี้ มตินี้ของรัฐบาลไทยได้รับคำยกย่องจากสำนักข้าหลวงใหญ่ 
ผูล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิUNHCR ทีอ่อกแถลงการณช์ืน่ชมวา่เปน็การแสดง 
เจตนารมณท์ีจ่ะลดภาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตทิีเ่กดิขึน้กบัเดก็ ซึง่ประเทศไทยให้ 
การรบัรองอยา่งเปน็ทางการตอ่โครงการ I Belong ของ UNHCR ทีร่ณรงค ์
เพือ่ยตุภิาวะไรร้ฐัไรส้ญัชาตภิายในป ี๒๕๖๗ ซึง่ประเทศไทยเปน็ผูน้ำของ  
“กลุ่มของเพื่อน” ในโครงการนี้ และมีความร่วมมือกับองค์กรเอกชน 
ให้ความรู้กับเด็กที่จะมีโอกาสได้รับสัญชาติตามกฎหมายไทย 
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จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย 

และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

จัดทำโดย กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๔๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๓๐๒๙ www.moi.go.th

บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 
อำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียง คนชรา 

และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

เร่งงานรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
 ลดระยะการนัดรังวัดให้เหลือ 60 วัน 

บนหลักความโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ 

ทั่วประเทศภายในเดือน มีนาคมให้ได้ไม่น้อยกว่า 5 ล้านตัน 
และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

OTOP TRADER สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้
 พัฒนาช่องทางการกระจายสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด

ช่วยผู้ประกอบการที่ยังไม่มีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต ทุน 
และการตลาด

มหาดไทยห่วงใยผู้มีรายได้น้อย ลดดอกเบี้ยรับจำนำ
 ในสถานธนานุบาล อปท 234 แห่ง ลดดอกเบี้ยระหว่าง 

วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ดูแลความปลอดภัยการใช้อาคารและเครื่องเล่น
 จัดทำฐานข้อมูลอาคารและเครื่องเล่น 

ตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2560

แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่คนไทยมีสุข
แจกแบบบ้านไทยพอเพียง 10 แบบ ประชาชนสามารถนำไป

ปลูกสร้าง ตามขนาดครอบครัวและภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
พร้อมจัดทำคลินิกบ้านให้คำปรึกษา

รวมพลังชาวไทย สร้างประเทศไทยไร้ขยะ
 รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน จัดกิจกรรม Kick off 

ในเดือนมกราคม 2560 และ Big Cleaning อย่างต่อเนื่อง

ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 รณรงค์ขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจร ดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน 
ปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัย

มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้สังคม
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จับมือฝึกอาชีพด้านไฟฟ้า - ประปา ให้ผู้ต้องขังที่ต้องการอาชีพ
หลังพ้นโทษ (มิถุนายน - กันยายน 60)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด
ให้สะอาด สวยงาม ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง
 -  เป็นศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง ช่วงวันหยุดปีใหม่
 -  ยกระดับคุณภาพเป็นศูนย์ราชการสะดวก GECC

คนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อผู้สูงอายุฟันดี)
บริการตรวจสุขภาพ ช่องปากให้แก่ผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) 
ที่คลินิกทันตกรรม ณ สำนักอนามัย 70 แห่ง 
ระหว่าง กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 60

มหาดไทยใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการดำเนินงานอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน


