
รายงานการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารด ารงราชานุภาพ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๒. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๓. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ 
๔. นางณิรมล เกิดแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 
๕. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง 
๖. นางกาญจนวรรณ  ช่วยมั่นคง ผู้แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
๗. นางสาววิไลลักษณ์ หนองหว่า ผู้แทน อธิบดีกรมที่ดิน 
๘. นายน้ ามนต์ ตาลลักษ์ ผู้แทน อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. นายบัญญัติ รัตนอุบล ผู้แทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๑๐. นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๑. นายสุชาติ แก้วมุข ผู้แทน ผู้ว่าการการไฟฟูานครหลวง 
๑๒. นายธีรพันธ์ จันทร์จินดา ผู้แทน ผู้ว่าการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
๑๓. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้แทน ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
๑๔. นางสาวสุระณี เหลืองธาดา ผู้แทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
๑๕. นางสาวดารา รักษาชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สป. 
๑๖. นางพรรณวิภา  ปิยัมปุตระ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาทัพยากรมนุษย์ สป. 
๑๗. นางสาวขนิษฐา แจ้งใจ ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป. 
๑๘. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการลบริหารราชการจังหวัด สป. 
๑๙. นางศุภวรรณ บูชาด ี ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. 
๒๐. นายสมเกียรติ พงศ์เป็นสุข ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สป. 
๒๑. นางสาวนัทธมน รัตนวิบลูย์ ผู้แทน หวัหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป. 
๒๒. นายชัชวาล เบญจสิริวงศ ์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
๒๓. นางสาวศุจิกร หิตะพันธ์ ผู้แทน ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป. 
๒๔. นางสาวพัชรพรรณ บุญมา  ผู้แทน ผู้อ านวยการกองสารนิเทศ สป. 
๒๕. นางสาวประกายแก้ว ใจเดียว ผู้แทน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย สป. 
๒๖. นายวีระ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สดร.สป. 
๒๗. นายบัญชา  ดวงดีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สดร.สป. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวนัยน์ปพร สิปปภาส  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ปค. 
๒. นายรพีพัทธ์ เหล่าประวัติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ทด. 
๓. นางสาวอุบลวรรณ สุปันเวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ทด. 
๔. นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ทด. 
๕. นายภูมิ ค าช านาญ พนักงานราชการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ยผ. 
๖. นายเสนาะ แสงมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ พช. 
๗. นางสาวอัญชลี เสียงระฆัง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สถ. 
๘. น.ส.ดาวหวัน แสงอ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปภ. 
๙. นางสาวสุมาลี ตันติสสระพงษ์ นักวิชาการ ๙ กฟน. 
๑๐. นายนิสิทธิ์ เฟ้ืองฟูุง นักประมวลผลข้อมูล ๖ กฟน. 
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๑๑. นางภัทรวดี สุวิทยพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองระบบงานบุคคล กฟภ. 
๑๒. นางพิมพ์ใจ ยี่สาร ศรีเสวกกาญจน หัวหน้าแผนก กฟภ. 
๑๓. นายอัครวัต เจียมไชยศรี รองผู้อ านวยการกองฯ กฟภ. 
๑๔. นายธเนศ เสรีกุล ผู้ช่วยกองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า กฟภ.  
๑๕. นายสุธาวัฒน์ ทั่งทอง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ช านาญการ กฟภ. 
๑๖. นางพิศวาส ภาพสุวรรณ ผู้อ านวยการฝุายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี กปน. 
๑๗. นายกิตติศักดิ์ ทองวิเชียร หัวหน้างานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ. 
๑๘. นายกิตติศักดิ์ ทองยวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๔ กปภ. 
๑๙. นายหาญชัย ธิว่อง วิศวกรรมไฟฟูา ๕ กฟภ. 
๒๐. นางสาวศิริพร สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศสส.สป.  
๒๑. นางสาวอนงรัตน์ ลือนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศสส.สป. 
๒๒. นางสาวปัทมาพร ปานฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สบจ.สป. 
๒๓. นายศิวดล ธรีเจริญทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ สกม.สป. 
๒๔. นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ สน.สป. 
๒๕. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ใจงาม พนักงานวิเคราะหฺนโยบายและแผน สนผ.สป. 
๒๖. นางสาวหยาดพิรุณ อ่อนเม็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศสส.สป. 
๒๗. นายปฐวี กาญจนอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๘. นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
๒๙. นายธนิศร์ เสถียรนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓๐. นางสาวพรชนก กฤตธิตร นิติกรช านาญการ  
๓๑. นายอ านาจ ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
๓๒. จุฑารัตน์ ลางวรรณ หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบเชื่อมโยง 
๓๓. นางสาวชลธิชา ชัยศิริรัตน์ นัควิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓๔. น.ส.ณัฐศรัญ คงภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.สป. 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี  คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ติดราชการ) 
๒. นายสุธ ี ทองแย้ม รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (ติดราชการ) 
๓. องค์การตลาด (ติดราชการ)      
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๓ ของคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ เพ่ือเป็น       
การติดตามงานและความก้าวหน้าของคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ เพ่ือให้เกิดกิจกรรมด าเนินงานที่เห็นผล
รูปธรรม เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
   ฝุายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม เพ่ือให้คณะท างานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผู้ใดในคณะท างานฯ ได้แจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐   
      ๓.๑.๑ การส ารวจระบบการให้บริการของหน่วยงานผ่าน Application ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ฝุายเลขานุการคณะท างานฯ โดยสถาบันด ารงราชานุภาพ สป. ได้ส ารวจ ๒ ประเด็น คือส ารวจงาน
บริการต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัดทั้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ที่ให้บริการผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ และผ่าน
เว็บไซต์ว่ามีงานบริการอะไรบ้าง และใช้ระบบปฏิบัติการอะไร ทั้งระบบ Android ระบบ IOS เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  และส ารวจบุคลากรในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่มีความสามารถในการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือได้ โดยผลการส ารวจสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้   
     ๑) Web Application ได้แก่  
                           - ระบบบริการข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับครัวเรือน จปฐ. (EBEM.cdd.go.th) ระบบ
ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ของกรมการพัฒนาชุมชน 
         - ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (www.dol.go.th) ระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งรูปแปลงที่ดิน
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศอินเทอร์เนต (LandMaps) ระบบรับ – ส่ง ข้อมูล LandsFax ของกรมที่ดิน 
         - ระบบ DDS ระบบบริการดิจิตัล ด้านผังเมือง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
         - MEA E-Service , M Easy , MEA Service Tracking ของการไฟฟูานครหลวง 
         - www.Pad.moi.go.th,www.damrongdham.moi.go.th ของส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
     ๒) Mobile Application ได้แก่  
         - ตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงานต่างด้าว, DOPA PLUS ของกรมการปกครอง 
         - ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LamdsFone), ระบบให้บริการ
ค้นหาต าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศอินเทอร์เนต (LandMaps) ของกรมที่ดิน 
         - DPM Reporter ของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         - ระบบการตรวจสอบหนังสือของกรมที่แจ้งไปยังท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
         - MWA on Mobile ของการประปานครหลวง 
         - PWA 1662, PWA Wallet Application ของการประปาภูมิภาค 
         - MEA Smart Life, MEA EV ของการไฟฟูานครหลวง 
         - PEA Smart Plus ของการไฟฟูาภูมิภาค  
         - ศูนย์ร้องเรียนองค์การตลาด ขององค์การตลาด 
         - MOI 1567,SPOND,MOI MAIL,LINE (@MAHADTHAI) ของส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
 ฝุายเลขานุการคณะท างานฯ แจ้ง รายชื่อผู้ ที่สามารถพัฒนา  Application มีจ านวน ๒๑ คน 
ประกอบด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ๓ คน กรมที่ดิน ๑ คน กรมโยธาธิการและผังเมือง ๕ คน ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ๒ คน การไฟฟูาภูมิภาค ๑ คน การไฟฟูานครหลวง ๔ คน การประปาภูมิภาค ๒ คน การประปานครหลวง    
๓ คน โดยแยกเป็นผู้มีความสามารถพัฒนา Application บนมือถอื ๑๔ คน จัดท า Application ผ่านเว็บไซต์ ๗ คน 
 ประธานที่ประชุม ต้องการให้บุคลากรที่มีความสามารถดังกล่าวมาจัดท า Application ภาพรวม      
ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกัน และเสนอแนะให้กองสารนิเทศ สป. น าข้อมูลที่กล่าวมานั้นไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เสนอข่าวสารให้คนรับรู้ ว่ากระทรวงมหาดไทยมีการจัดท า Application ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
 

http://www.pad.moi.go.th,www.damrongdham.moi.go.th/
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       ๓.๑.๒ การด าเนินงานของทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐  
               ๑) ทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา หัวหน้าทีมโดยผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. ได้รายงานที่ประชุมว่า ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท ากรอบแนวคิด
ข้อมูลที่จ าเป็นว่าเกี่ยวข้องกับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงได้ส ารวจจังหวัดว่ามีความต้องการข้อมูลทางด้านใด ประเภทไหนบ้าง และข้อมูลใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงมหาดไทย โดยเบื้องต้นได้ด าเนินการส ารวจไปที่จังหวัดโดยสุ่ม ๖ จังหวัดเป็นตัวแทนจากทั้งหมด ๖ ภาค  
โดยทีมงานจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด  ส าหรับ PADME ก าลังจะขยายผลไป
เชื่อมโยงกับข้อมูลเขตการปกครองของกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   
จะได้รับงบประมาณอย่างไรบ้าง ซึ่งจะด าเนินการในระยะต่อไป  
                ประธานที่ประชุม เสนอให้ทีมไปคิดว่า ข้อมูลจะมี ๓ ส่วน คือ ข้อมูลที่ใช้ภายในการ
บริหารงานในจังหวัด ข้อมูลที่ให้บริการ ภาคเอกชน/หน่วยงานต่างๆหรือส่วนราชการต่างๆ ที่ เข้ามาใช้บริการข้อมูล      
ให้ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมที่ต้องการใช้ข้อมูล โดยจะต้องไปวางระบบในการให้บริการว่ารูปแบบใดเข้ากับ   
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลได้ 
                ๒) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย หัวหน้าทีมโดยผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ           
สป.มท. ได้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 
                     ๓.๑. หลักสูตร/แนวทางการฝึกอบรมเตรียมคนมหาดไทยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑       
ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาหลักสูตร/แนวทางการ
ฝึกอบรมเตรียมคนมหาดไทยส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยในเบื้องต้น มีผลผลิตและเห็นชอบในการด าเนินการใน ๒ ส่วน คือ 
                           กรอบหลักสูตรกลางเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับศตวรรษที่ ๒๑        
โดยแบ่งเปูาหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ข้าราชการประเภทอ านวยการ ระดับต้น/สูง และ ๒. ข้าราชการประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป โดยหน่วยงานในสังกัด/รัฐวิสาหกิจในสังกัดสามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักสูตร       
หลักต่ า งๆ ของหน่ วยงาน ส าหรั บวั ดและประเมินผล หน่ วยงานสามารถประเมินหลักสู ตร วิ ทยากร และเนื้ อหา                                          
โดยการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ อาจเป็นผลในระยะกลาง/ยาว ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการภายใต้กรอบการบริหารงานบุคคล 
                         การแลกเปลี่ยนและสร้างถังข้อมูลวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้น าส่งรายชื่อวิทยากร พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานข้อมูลระดับ
กระทรวงทั้งนีอ้ยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะได้น าเสนอในห้วงต่อไป 
                     ๓.๒. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด าเนินการตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย (โดยสถาบันด ารงราชานุภาพ    
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.) อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากร          
ด้านดิจิทัลภาครัฐภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ                       
ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภารครัฐในภาพรวมผ่านหลักสูตรกลาง  ที่  สพร.ก าหนด         
รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับผู้น า ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการในห้วงเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ 
                   ประธานที่ประชุม เสนอว่าหากสถาบันด ารงราชานุภาพ สป.มท. ได้ท าหลักสูตรสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้วให้น าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประกาศเป็นหลักสูตรกลางของกระทรวงมหาดไทย แล้วให้       
กองสารนิเทศ สป.มท. น าไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อน และมอบให้              
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรของการอบรมตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับ
ผู้บริหาร ตามสายงานของแต่ละสาขาในสายวิชาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในกรม เพ่ือให้สามารถมองภาพรวมและเปรียบเทียบการ
พัฒนาหลักสูตรได้ทั้งหมดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร หากหลักสูตรไหนของกรมที่มีผู้เข้าอบรมจ านวนคน
น้อยสามารถน ามาร่วมกับกรมอ่ืนหรือกระทรวงก็ได้    
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                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.มท. ได้น าเสนอเกี่ยวกับจังหวัดพันธุ์ใหม่และกรมพันธุ์ใหม ่     
ว่าอยู่ในกรอบของแผนปฎิรูป โดยเน้นการพัฒนาด้าน งาน งบ ระบบ คน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูง โดยจะต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานของคนที่มีความรู้และระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางไอที เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การลดคนลง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอ้ืออ านวยให้เกิดความสะดวกในการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว
และตอบสนองต่อความต้องการมากข้ึน  
                ๓) ทีมปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการ หัวหน้าทีมโดย
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.  
                    ๑. ทีมปฏิบัติงานไดน้ าข้อมูลจากการที่ได้ส ารวจมาทั้ง Web Application และ Mobile 

Application ของทุกหน่วยงาน ทั้งระบบ Android และ Apple ทีมได้น าสิ่งที่มีอยู่ในหน่วยงานที่ผ่านการส ารวจมา
จัดเป็นกลุ่มของ Application ซึ่งอยู่หน้าเพจของ http://www.moi.go.th และทีมงานต้องการจัดท า “มหาดไทย 
Application Center” โดยรวบรวมไว้ที่เดียว ทั้ง ๗ กรม เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในงานบริการประชาชนได้สะดวกมากขึ้น  
                    ๒. การพัฒนา Application หรืองานเทคโนโลยีใด ถ้าไม่สามารถท าให้เป็นระบบหรือ
ผ่านการศึกษาแผนแม่บทของการด าเนินงานที่ดีนั้นก็จะมีปัญหาในการขับเคลื่อน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยขณะนี้ได้รับ
งบประมาณมาขับคลื่อนเพ่ือศึกษาที่เรียกว่า “สถาปัตยกรรมองค์กร” โดยเน้นที่ สป. และทั้ง ๖ กรม เพ่ือช่วยพัฒนา
กระบวนการท างานที่มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนอยู่แล้วว่าควรจะต้องไปปรับปรุงอย่างไรบ้าง กระบวนการท างานไหน   
ที่ยังไม่ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีก็จะน าเรียนผู้บริหาร ว่ากระบวนงานนั้นควรได้รับการสนับสนุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่อไป 
ขณะนี้ก าลังจะได้ผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งผลศึกษาจะออกมาเป็นอย่างไร จะได้น ามารายงานในที่ประชุมในครั้งต่อไป 
   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
ที่ประชุม   รับทราบ 
   ๓.๒ การจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางด้านการปกครองและบริหารราชการแผ่นดินในระดับพื้นที่  
         ประธานที่ประชุม ได้กล่าวถึง เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการดูแลการปกครอง     
ทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย) ภูมิภาค (จังหวัด อ าเภอ) และท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมถึงท้องที่          
(ต าบล หมู่บ้าน) จึงได้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าควรมีการจัดท าฐานข้อมูลกลาง ด้านการปกครองและการบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับพ้ืนที่ ซึ่งกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าลังร่วมด าเนินการซึ่งอาจจะ
แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งต่อไปภาครัฐ หรือภาคเอกชน จะท าฐานข้อมูลตนเองเพ่ืออ้างอิงจะต้องตั้งอยู่บน
ฐานตัวเลข ๘ หลัก ของกระทรวงมหาดไทย จะด าเนินการทั้งหมด ๔ ระยะคือ ระที่ ๑ : เรื่องข้อมูลพ้ืนฐาน (อาณาเขต 
พ้ืนที่  หมู่บ้านประเภทไหน) ระยะที่  ๒ : ข้อมูลตัวบุคคลที่อยู่ ในพ้ืนที่  (ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน  ผู้บริหาร อปท. )                   
ระยะที่ ๓ : โครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ระยะที่ ๔ : ข้อมูลด้านการพัฒนาต่างๆ (ข้อมูล OTOP,GDP,GPP) 
ระยะที่ ๔ นี้จะต้องเชื่อมกับทีมปฏิบัติการทีมที่ ๑ ที่ต้องน าไปพัฒนา และต่อไปในอนาคตนั้นผู้บริหารกระทรวงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ในทุกพ้ืนที่โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปพ้ืนที่  ทั้งนี้มอบกองสารนิเทศ สป.มท. เตรียมการเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์/การน าเสนอการประกาศใช้ข้อมูลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศรหัสกลาง        
ที่เป็นมาตรฐานของเขตการปกครองท้องที่ 
     ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบเพ่ิมเติมในระดับพ้ืนที่ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการ
ไปทุกหน่วยงาน โดยให้ก าชับหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งไฟฟูา ประปา ทั้งที่ตั้งอยู่     
ในพ้ืนทีส่่วนกลางและภูมิภาคเก่ียวกับเรื่อง NO Copy  
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.มท. น าเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน             
ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร เนื่องจากนโยบายรัฐบาลเพ่ืออ านวยความสะดวก                
ให้แก่ประชาชน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการลดการใช้เอกสารจากประชาชน  
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โดยเริ่มต้นจากเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ด าเนินงานโดยหน่วยงานที่บริการ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องเข้าไป
ปักหมุดจุดให้บริการประชาชน เพ่ือเป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าการยกเลิกการใช้เอกสาร  
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       
และปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ าถึงเรื่องหอกระจายข่าว ซึ่งจะเป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ของรัฐบาลในการสร้าง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในพ้ืนที่โดยต้องการให้หอกระจายข่าวมีระบบเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีหรือดิจิตัล ให้สามารถ
เชื่อมโยงหอกระจายข่าวได้ทั่วประเทศสามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการ        
ให้หน่วยงานที่มีหอกระจายข่าวในพ้ืนที่ทั้ง ๓ กรม ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และ 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขับเคลื่อนต่อไป ส่วนความก้าวหน้าเรื่องระบบ Tracking ใช้ส าหรับการติดตาม         
และรับส่งหนังสือราชการที่ใช้ภายในกระทรวงหรือระหว่างกระทรวงซึ่งระบบนี้ สามารถที่จะตรวจสอบและติดตาม       
ได้ว่าหนังสือราชการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว  โดยสามารถใช้ติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือราชการจากกระทรวง           
กรม จังหวัด ภายใน สป. คาดว่าจะใช้ระบบนี้ ได้ภายในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่ท าให้ผู้บริหาร           
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถตรวจสอบหรือติดตามหนังสือเข้าและหนังสือออกได้    
    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   การจัดท า Application การให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย 
       ประธานในที่ประชุม ได้หารือคณะท างานฯ เพ่ือร่วมกันตั้งชื่อ Application กลางของกระทรวงมหาดไทย         
ทีร่วมงานบริการของกระทรวงมหาดไทยไว้ที่เดียวกัน สามารถให้ประชาชนเข้าถึงการบริการและร้องทุกข์ร้องเรียนได้จาก 
Application อาจจะประกอบด้วย รายชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้น าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ ร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟูา หรือประปา เป็นต้น    
โดยจะให้เจ้าหน้าที่ที่สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. ได้ส ารวจมาร่วมพัฒนา Application แล้วน าเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือเปิดตัว Application กลางของกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับประชาชน 
      ข้อสั่งการของประธานในที่ประชุม ที่จะต้องน ามารายงานผล ในการประชุมครั้งต่อไป 
      ๑. ให้ตั้งชื่อ Application กลางของกระทรวงมหาดไทย 
      ๒. มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดท า 
Application กลางโดยระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการจัดท า Application ตามที่สถาบันด ารงราชานุ
ภาพ สป.มท. ได้ส ารวจมาให้เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษาการด าเนินงาน 
      ๓. ให้กรมและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้จัดท า Application เพ่ือให้บริการประชาชนจัดท าอย่างน้อย ๑ 
Application หรือถ้ามีอยู่แล้วให้พัฒนา Application นั้นส าหรับบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 
เพ่ือน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
      ๔. มอบกองสารนิเทศ สป.มท. น าเสนอข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว                        
ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐      
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี 
เลิกประชุม    ๑๖.๓๐ น. 
 
 

                  นายบัญชา ดวงดีแก้ว 
            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

        ผู้จดรายงานการประชุม 


