คาประกาศถวายสดุดี
ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
ครบรอบ ๑๒๐ ปี
วันอาทิตย์ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕
------------------------------

เนื่องในกาลสมัย แห่งวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๑ เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรม
ราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช
๒๔๓๕ และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ ดารงตาแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ใน
ฐานะองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้ทรงวางรากฐาน
อันมั่นคงให้แก่กระทรวงมหาดไทยเป็นอันมาก อาทิ ทรงจัดวางระบบ
การบริหารราชการที่ทันสมัยของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ทรงวางรากฐานการปกครองแบบเทศาภิบาลและ
สุ ข าภิ บ าลอั นเป็ น พื้ นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ทรงตราพระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ งานต ารวจภู บ าล
และภู ธ ร ทรงก าหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ ชั ด เจนว่ า
“บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในการทานุบารุง
ประเทศชาติ ประชาชน ด้ ว ยการสดั บ ตรั บ ฟั ง ทุ ก ข์ แ ละสุ ข ของ
ประชาชนอย่ า งถ่ อ งแท้ ด้ ว ยพระองค์ เ อง ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชดารัสว่า กรมดารงฯ มอบดวงใจให้
กระทรวงมหาดไทย เพราะกระทรวงมหาดไทย คือ ผู้ดูแลประเทศชาติ
และประชาชนชาวไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุข

-๒ด้วยพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และ
ประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕
องค์ ก ารศึ ก ษาวิท ยาศาสตร์ และวั ฒนธรรมแห่ ง สหประชาชาติ หรื อ
UNESCO จึงถวายการสดุดีให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ ทรงเป็น “บุคคลสาคั ญของโลก” พระองค์แรกของ
ประเทศไทย ยังความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
เป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ถือว่าเป็นปีมหามงคล
ยิ่งของกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือ เป็นปีที่ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพองค์ปฐม
เสนาบดี และครบรอบ ๕๐ ปี ที่ UNESCO ได้ยกย่องพระองค์ท่านให้
เป็นบุคคลสาคัญของโลก และเป็นปีที่กระทรวงมหาดไทยมีอายุครบ
๑๒๐ ปี
ตลอดระยะเวลา ๑๒๐ ปี บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
ได้ยึดถือพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้จะพบกับปัญหาอุปสรรคนานัปการก็ไม่เคยหวั่นไหว
ย่ อ ท้ อ เนื่ อ งด้ ว ยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ และจิ ต วิ ญ ญาณของการเป็ น
ข้ า ราชการที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ให้ แ ก่
ประชาชน จึงทาให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทุกยุคทุกสมัยมี
ความเข้ ม แข็ ง และอดทน สามารถเรี ย นรู้ และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเฉียบแหลมและเหมาะสม จนสามารถ
นาพากระทรวงมหาดไทยพัฒนาเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

-๓ด้ ว ยอานิ ส งส์ แ ห่ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวทิ ตาธรรมของ
ปวงข้าพระพุ ทธเจ้า บุค ลากรในสังกั ดกระทรวงมหาดไทยทั้งหลาย
ที่ต่างเพียรบาเพ็ญกุศลสนองพระเดชพระคุณถวาย ขอเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพในโอกาสครบ
๑๕๐ ปีวันประสูติ และครบรอบ ๕๐ ปี ที่ UNESCO ได้ประกาศถวาย
สดุ ดี ใ ห้ พ ระองค์ ท่ า นทรงเป็ น บุ ค คลส าคั ญ ของโลก ซึ่ ง เป็ น คนไทย
พระองค์แรก กับอีกขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์ เธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ได้ โ ปรดถวายการอภิ บ าลรั ก ษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยื นนาน
และโปรดประทานพรแก่ประเทศชาติ ประชาชน และบุคลากรของ

กระทรวงมหาดไทย จงมีความสุขสิริสวัสดิ์วัฒนาสถาพร ตราบนิรันดร์
กาลเทอญ
...............................

คาประกาศเจตนารมณ์
ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ
๑๒๐ ปี
วันอาทิตย์ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕
---------------------เนื่ องในวั นที่ ระลึ กวั นคล้ ายวั นสถาปนากระทรวงมหาดไทย
ครบรอบ ๑๒๐ ปี ข้ าพเจ้ าในนามของข้ าราชการ พนักงานรั ฐวิ สาหกิ จ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยขอประกาศ
เจตนารมณ์ เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทย ในอันที่

จะยืนหยัดในพันธกิจรับใช้ประชาชนอย่างสุดความสามารถ แม้ต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ดังนี้
“กระทรวงมหาดไทย ต้องเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง พร้อม
รับฟั งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อกาหนดแนว
ทางการพัฒนาองค์การ ทั้งภารกิจ โครงสร้าง รูปแบบการบริหารราชการ
ส่ วนภู มิ ภาค วิ ธี การท างานให้ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดยุ ทธศาสตร์ และ
ผลประโยชน์ของชาติในทางเศรษฐกิจและสังคม การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการกระจายอานาจ ในอันที่จะทา
ให้กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันและอนาคต สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่
เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่ประชาชน การสร้างความเจริญรุ่งเรือง และ
ธ ารงอยู่ ของประเทศไทย ภายใต้ การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
…………………………

