
รายงานการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ครั้งที่ 1/๒๕๖2 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑3.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย    ประธาน 
2. นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง    คณะท างาน 
3. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย    คณะท างาน 
4. นายนพรัตน์ ศรีพรหม ผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง    คณะท างาน 
5. นายปฏิกรรณ ชิลกา ผู้แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   คณะท างาน 
6. นายวรวุฒ ิหลายพูนสวัสดิ ์ ผู้แทน อธิบดีกรมที่ดิน     คณะท างาน 
7. นางสาวมนัสฐนันท์ มงคลร้อย ผู้แทน อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คณะท างาน 
8. นางสาวพินนรินทร์ หินค า ผู้แทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง   คณะท างาน 
9. นางสาวประภารัตน์ สุวรรณมาลี ผู้แทน ผู้ว่าการการไฟฟูานครหลวง   คณะท างาน 
10. นางสาวอินทิรา เนียมศรี ผู้แทน ผู้ว่าการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค   คณะท างาน 
11. นายมงคล เกริกกิตติกุล ผู้แทน ผู้ว่าการการประปานครหลวง   คณะท างาน 
12. นางสุภาพร อุปะสัมปะกิจ ผู้แทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค   คณะท างาน 
13. นางสาวศศิกานต์ ทายิดา ผู้แทน ผู้อ านวยการองค์การตลาด   คณะท างาน 
14. นายชานน วาสิกศิริ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป.   คณะท างาน 
15. นายสยาม อินทรสกุล ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริม  คณะท างาน 

  การบริหารราชการจังหวัด สป.     
16. นายบุญส่ง ไชยมณี ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและ  คณะท างาน 

  เรื่องราวร้องทุกข์ สป.      
17. นายสมเกียรติ พงศ์เป็นสุข ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สป.   คณะท างาน 
18. นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์ ผู้แทน หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน  คณะท างาน 

  การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.    
19. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร ผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะท างาน 

  และการสื่อสาร สป.      
20. นางสาวหยาดพิรุณ ปัทมเศรษฐ ผู้แทน ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.  คณะท างาน 
21. นางสาวพัชรพรรณ บุญมา  ผู้แทน ผู้อ านวยการกองสารนิเทศ สป.   คณะท างาน 
22. นางสาวรัตนา สรภูมิ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มท.  คณะท างาน 
23. นายพิชัยยา ตุระซอง ผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย คณะท างาน 
24. นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ สป.  คณะท างาน 

           และเลขานุการร่วม 
25. นางสาวจิรวดี บรรพบุตร ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.   คณะท างาน 

            และเลขานุการร่วม 
26. นางสาวดารา รักษาชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สดร.สป.คณะท างาน 

         และผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นายองครักษ์ ทองนิรมล ผู้แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สดร.สป.คณะท างาน 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางสาวณัฐศรัณย์ คงภู ผู้แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน  คณะท างาน 
 และระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สป.     และผู้ช่วยเลขานุการ 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอภิรัตน์ สังฆเศณี  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ปค. 
๒. นายปรีชา สร้อยสวน นิติกรช านาญการ ปค. 
๓. นายปฐวี กาญจนอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปค. 
๔. นายนพรัตน์ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ ปค. 
๕. นายเรณู เสน่หา หัวหน้าฝุายกองแผนงาน ปค. 
๖. นายศุภิญโญ ทองนวล เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปค. 
๗. นายรพีพัทธ์ เหล่าประวัติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ทด. 
๘. นางสาววรพรรณ เกียรตินันทน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ทด. 
๙. นายวีระ อินทรวัตร นิติกรช านาญการ ทด. 
๑๐. นางสาวจิตกุศล  เปาประดิษฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ยผ. 
๑๑. นายณัฎชู บุญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยผ. 
๑๒. นายอ านาจ ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ยผ. 
๑๓. นายภูมิ ค าช านาญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ยผ. 
๑๔. นางสาวมณีรัตน์ ไพรสอน นักวิชาการแผนงาน ๗ กปภ. 
๑๕. นายชวินทร์ สารันต์ หัวหน้างานแผนกกลยุทธ์ กปภ. 
๑๖. นายกิตติพล สมบุญเพ็ญ วิศวกร ๖ กปภ. 
๑๗. นางสาววัชรี  ลิกุล วิศวกร ๕ กปภ.  
๑๘. นางสาวสุลาวัลย์ แสงสง่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 
๑๙. นางสาวสุธาทิพย์ เดชชัยศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 
๒๐. นางสาวจุฑารัตน์ ลาวรรณ หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบเชื่อมโยง กฟภ. 
๒๑. นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้อ านวยการฝุายวางแผนระบบไฟฟูา กฟภ. 
๒๒. นายจุทาพิศ ธิโสภา วิศวกรระดับ ๖ กฟภ. 
๒๓. นางสาวพรหมพิมาน แย้มบุญเรือง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กฟภ. 
๒๔. นางสาวอริสรา หิรัญตีรพล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 กฟภ. 
๒๕. นางสาวฉัตรติกา กรรณจิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๒๖. นางสาวอธิยาพร สอดศร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
๒๗. นายภูมิ จวงจ่าย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สป. 
๒๘. นางสาวพรชนก กฤตธิการ นิติกรช านาญการ สป. 
๒๙. นายศิวดล ธรีเจริญทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
๓๐. นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์ นิติกรช านาญการ สป. 
๓๑. นางสาวปัทมาพร ปานฉาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สป. 
๓๒. นายสิตทา เพชรประกาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
๓๓. นายทศพล นิติมณฑล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สป. 
๓๔. นางสาวเกษศริินทร์ พาณิชยาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
๓๕. นางสาวเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สป. 
๓๖. นายวีระ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สป. 
๓๗. นางทิพวัลย์ อุดมทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สป. 
๓๘. นางกาญจนา แจ่มมินทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สป. 
๓๙. นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สป. 

/40. นาย... 
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๔๐. นายบัญชา ดวงดีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สป. 
๔๑. นางสาวศรีเพ็ญ งามข า  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป. 
๔๒. นางสาวภัทรภร ป้อมมะลัง  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สป. 
๔๓. นายณธกร จิตอรุณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สป. 
๔๔. นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สป. 
๔๕. นางสาวศศินี โพธิ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สป. 
๔๖. นางสาวศิริพร สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สป. 
๔๗. นายกิตติ ด างามกิจ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน สป. 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดราชการอ่ืน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ครั้งที่ 1/2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงก าหนดจัดการประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน 
ที่ส าคัญ สามารถให้ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และส่งให้คณะท างานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผู้ใดในคณะท างานฯ ขอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวแต่ประการใด 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ๓.๑ รายงานผลการขับเคลื่อนด้านการปฏิรูประบบราชการ  
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามกรอบ
การด าเนินการปฏิรูปเพ่ือปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการปฏิรูประบบราชการ (Government 
Reform) ปี พ.ศ.2561 ตามกรอบการปฏิรูประบบราชการ 4 ด้าน มีโครงการทั้งหมดจ านวน 29 โครงการ 
เป็นโครงการที่มีเปูาหมายแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561  จ านวน 22 โครงการ จ าแนก ดังนี้ 

1) ด้านปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ จ านวน 10 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ 

2) ด้านการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรม จ านวน 2 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ 

3) ด้านการปฏิรูปกฎหมาย จ านวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 
โครงการ 

4) ด้านการเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ านวน 4 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 
/3.2 รายงาน... 
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 ๓.๒ รายงานผลการขับเคลื่อนด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
   สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. ได้รายงานผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1) คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีการประชุมหารือขับเคลื่อน
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จ านวน ๑๐ ครั้ง โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการด าเนินงาน และก าหนด
กระบวนทัศน์และหลักคิด (Mindset) ที่พึงประสงค์ส าหรับคนไทยไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จ านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับ
กระบวนทัศน์และหลักคิด (Mindset) ของคนไทย เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายเกิดความชัดเจนและขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สามารถน าไปถ่ายทอด และน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติการ ทีส่ร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดไดจ้ริง 
   3) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการดังนี้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินงานส่งเสริมกระบวนทัศน์และหลัก
คิด ๕ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ) สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน
โครงการที่สามารถน าหลักคิดดังกล่าวไปขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โครงการที่ร่วมกับ ปปช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  และโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณธรรม” ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จะก าหนดกรอบการด าเนินงานโดยใช้คุณธรรม ๕ ประการ  

- กระทรวงมหาดไทย ได้น าหลักคิดทั้ง ๕ ประการ มาเป็นแนวทางการพัฒนา
บุคลากร ของหน่วยงานในสังกัด โดยให้บรรจุในหลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมของบุคลากรในระดับต่างๆ  เพ่ือ
น าไปปรับใช้กับการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมทั้งของบุคลากรและองค์กร  

- ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย ในคณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือก าหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากร และ
ได้ก าหนดหลักสูตรกลางของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมคนไทยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยน าไปพิจารณาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดต่อไป  

- คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีก าหนดจัดกิจกรรมสรุปผล
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ คณะท างานต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดีเด่นในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ๕ ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงาน และคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นตามคุณลักษณะที่ดี ๕ ด้าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสวนาเสนอผล 
การด าเนินงานในวันดังกล่าวด้วย 

๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานของทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐   
           ๑) ทีมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนา หัวหน้าทีมโดยผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. 
  ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. ได้รายงานสรุปผล
กระบวนการขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือการพัฒนาในระดับพื้นท่ี ซึ่งประกอบด้วย  
 1. จัดท าแนวคิด (Concept) การจัดท าข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือการ
พัฒนาในระดับพ้ืนที่ โดยรวบรวมข้อมูลส าคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอ่ืน 
(กระทรวง/กรม) มาจัดท าเป็นเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (แผนภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด) รวมทั้งแผนพัฒนาตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงอ าเภอ  

/2. การส ารวจ... 
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2. การส ารวจและรวบรวมรายการข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
โดยส ารวจข้อมูลความต้องการจากแผนพัฒนาจังหวัด (สุ่มตัวอย่าง 6 จังหวัดจาก 6 ภาค) แบ่งข้อมูลเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลรวมส าหรับ
การวางแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการส ารวจข้อมูลของส่วนราชการระดับกรมในสังกัด เพ่ือเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

3. ตรวจสอบและประมวลข้อมูล โดยแจ้งส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือส ารวจ ตรวจสอบ ยืนยันสถานะหรือเพ่ิมเติมรายการข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมรวบรวมและประมวลข้อมูลของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยให้มีความสอดคล้องกับแนวคิด (Concept) การจัดท าข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยฯ 

ส าหรับแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะรวบรวมส่งข้อมูลจ านวน 225 รายการ ที่ได้
ประมวลแหล่งที่มาของข้อมูล และระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละรายการ (ระดับหมู่บ้านจนถึง
ระดับจังหวัด) ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพ่ือจัดท าระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และ
ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลด าเนินการบันทึกและอัพเดทข้อมูลในระบบฯ 
           ๒) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย หัวหน้าทีมโดยผู้อ านวยการสถาบัน 
ด ารงราชานุภาพ สป.มท. 
 สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. ได้รายงานผลการด าเนินงานในการก าหนด
หลักสูตร/แนวทางการฝึกอบรมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในลักษณะของหลักสูตรกลางฯ ส าหรับ
ข้าราชการประเภทอ านวยการระดับต้น/สูง และข้าราชการประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป เพ่ือส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยน าไปประยุกต์ใช้ พร้อมกับน าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือประกาศเป็นหลักสูตรกลางของกระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลวิทยากร และ 
จัดท าถังข้อมูล (Data tank) วิทยากรในการพัฒนาบุคลากรสู่ศตวรรษที่ 21 เพ่ือแลกเปลี่ยนวิทยากรในการ
ด าเนินการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถาบันด ารงราชานุภาพ และผ่าน Line 
@มหาดไทย  
 การด าเนินงานในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่ าราชการ
จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for 
Executive Level)” ในห้วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2561 จัดโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) สพร. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้วงไตรมาสที่ 2 ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยจะด าเนินการจัดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Data Analytics) เพ่ือสร้าง
แนวคิด/ทักษะในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ข้อมูลในการบริหารการตัดสินใจ  
 ๓) ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าทีมโดยผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.  
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้รายงานที่ประชุมว่า การ
ด าเนินการ จัดท า Mobile Application ส าหรับการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่าง
ทดสอบระบบโดยใช้ชื่อว่า“MAHADTHAI SMART LINK” เป็นการรวบรวมงานบริการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่เป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีการประสานให้ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยส่งที่อยู่ข้อมูล (URL Link) งานบริการมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
 

/ขณะนี้... 
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ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลงานบริการในระบบให้ถูกต้อง ที่ประชุมได้สั่งการให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยส่งที่อยู่ข้อมูล (URL Link) ของแต่ละระบบที่ส่วนราชการได้พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ิมเติม
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือท าการปรับปรุงก่อนที่จะใช้งานจริง 
   การด าเนินงานจัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า
โปรแกรมต้นแบบ (Prototype) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการตรวจสอบและติดตามงาน/การรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ และจะมีการวัดผล ท าเป็นตัวชี้วัด และรายงานผลประจ าปี เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ต่อไป 

4) การจัดท า Application เพื่อให้บริการประชาชน ในส่วนของกรมและรัฐวิสาหกิจ 
กรมท่ีดิน ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ให้บริการประชาชน มีดังนี้ 
- Landsphone เป็นระบบส าหรับติดต่อ ค้นหา รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

ผู้บริหารและเจ้าพนักงานที่ดินท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้ ๑,๕๖๐ คน ซี่งเป็นบุคลากรของ
กรมที่ดิน โดยวิธีใช้ ต้องขอลงทะเบียนทางโทรศัพท์จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ทั้งระบบ 
Android และ IOS 

- LandsMaps เป็นโปรแกรมที่กรมที่ดินพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการค้นหาต าแหน่ง
รูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต จากการน าข้อมูลที่ดินดิจิทัลที่กรมที่ดินมีอยู่มาใช้
ประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) เพ่ือพัฒนาการให้บริการ
ของกรมที่ดิน และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดิน โดยด าเนินการได้ทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th 
และทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วย Application LandsMaps เป็นการอ านวยความสะดวกในการค้นหาและ
เข้าถึงข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร เบอร์โทรศัพท์ 
และท่ีตั้งของส านักงานที่ดิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน  
   และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถด าเนินการ
ได้เพ่ิมเติมผ่าน website dolwms.dol.go.th และ Mobile Application ดังนี้ 
   1. ค้นหาข้อมูลรายละเอียดของแปลงที่ดินจากสถานที่ส าคัญโดย ไม่ต้องอาศัยเลขที่
โฉนดที่ดิน 
   2. ค้นหาข้อมูลแปลงที่ดินข้างเคียงได้จากการ Double Click บนรูปแผนที่ที่แสดง 
   3. พัฒนาโปรแกรมให้สามารถซ้อนทับข้อมูลผังแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Zoning ของบริเวณกรุงเทพมหานคร อยุธยา เชียงใหม่ อ่างทอง เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
สามารถสอบแนวเขต Zoning เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูลผู้ใช้บริการ รวมผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่ปี 2553 ที่เริ่มมีการพัฒนา โดยเฉลี่ยต่อวันประมาณ 43,000 ราย และมีแนวโน้มการใช้งานเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ระหว่างน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไทย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ในมาตรา 92 บัญญัติให้ 
กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ให้กับ อปท. ภายใน 60 วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งขณะนี้ กรมที่ดินได้เตรียมความพร้อมในการส่งข้อมูลให้กับ อปท. จ านวน 
7,776 แห่ง และได้จัดท าโครงการของบประมาณ (งบกลาง) ในการด าเนินการจากกระทรวงมหาดไทย 
   กรมการปกครอง ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ให้บริการประชาชน มดีังนี้  

- ตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงานต่างด้าว บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงานต่างด้าว 
ผ่าน QR Code ใช้กับระบบ Android ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งาน 10,000 คน ซึ่งสามารถเปิดให้ทุกคนเข้า
ตรวจสอบข้อมูล 

- DOPA PLUS เป็นการบริการข้อมูลเบื้องต้นของกรมการปกครอง เช่น ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ เอกสารที่ต้องเตรียมการใช้บริการ แนะน าสถานที่ให้บริการ ใช้ได้ทั้งระบบ Android 
และ IOS ทุกคนสามารถใช้บริการได ้

/กรมการ... 

http://dolwms.dol.go.th/
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กรมการพัฒนาชุมชน ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ให้บริการ
ประชาชน มีดังนี้ 

- ระบบบริการข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับครัวเรือน จปฐ. (eBMN.cdd.go.th) 
ให้บริการข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับครัวเรือน จปฐ.แก่หน่วยงานราชการ/เอกชน สถาบันการศึกษาและ
ประชาชน 

 

   - ระบบตรวจสอบสถานภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บริการตรวจสอบ
สถานภาพแก่สมาชิกกองทุนฯ ก่อนกู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียน โดยขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

- ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ให้บริการ
ผู้ประกอบการฯ ก่อนลงทะเบียนเพ่ือรับการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
   กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ให้บริการ
ประชาชน มดีังนี้ 
   - DDS ระบบบริการดิจิทัลด้านผังเมือง ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ผังเมือง ตรวจหลุมเจาะส ารวจดินแสดงผลอาคารที่ได้รับการตรวจสอบแจ้งเบาะแสอาคารโรงมหรสพที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

   - ระบบรับค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม  
   - ระบบสารสนเทศข้อมูลดินเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   - ระบบฐานข้อมูลหลุมเจาะส ารวจชั้นดินทั่วประเทศ 
   - ฐานข้อมูลทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร 
   - ฐานข้อมูลการตรวจสอบอาคาร 

- ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภท 
- ระบบการแจ้งเบาะแสการพบเห็นอาคารหรือโรงมหรสพไม่ปลอดภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่

ให้บริการประชาชน มีดังนี้ 
- DPM Reporter เป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลสาธารณภัยและการแจ้งเตือน

ให้กับประชาชนทั่วไป เช่น การประกาศพ้ืนที่ประสบภัยการแจ้งเตือนสาธารณภัย และการรายงานสถานการณ์
สาธารณภัยประจ าวันวัน เป็นต้น เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานในการติดตามข้อมูลด้านสาธารณภัยได้  
ส่วนเจ้าหน้าที่หรือผู้บันทึกข้อมูลในระบบ ต้องมีการ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ ใช้ไดท้ั้งระบบ Android และ IOS 

การประปานครหลวง ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ให้บริการ
ประชาชน มีดังนี้ 

- MWA on Mobile เป็นการบริการเพ่ือรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องกับการใช้น้ า
ใช้ไดท้ั้งระบบ Android และ IOS 

การประปาส่วนภูมิภาค  ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ ให้บริการ
ประชาชน มดีังนี้ 
   - PWA 1662 ให้บริการเกี่ยวกับการประปา ใช้ได้กับระบบ Android กับกลุ่มผู้ใช้น้ า กปภ. 
   - PWA Wallet Application ตรวจสอบค่าน้ าผ่านบน Mobile Application ใช้ได้
ทั้งระบบ Android และ IOS เป็นลูกค้าของ กปภ. 

การไฟฟ้านครหลวง ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ให้บริการประชาชน มีดังนี้ 
   - MEA Smart Life เป็นการให้บริการในเรื่องการตรวจสอบค่าไฟฟ้า ช าระค่าไฟฟ้า
ผ่าน Application  ดูประวัติการใช้ไฟฟูาย้อนหลัง 6 เดือน แจ้งเตือนวันครบก าหนดช าระค่าไฟฟูาขัดข้อง แจ้ง
ประกาศดับไฟ และแจ้งข่าวสาร ซึ่งต้องลงทะเบียนผู้เข้าใช้งาน และเพ่ิมหมายเลขมิเตอร์ไฟฟูาเพ่ือใช้งาน
ฟังก์ชันตรวจสอบค่าไฟฟูา และใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS 

/- MEA EV… 
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   - MEA EV ส าหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า จะบริการแสดงต าแหน่งสถานีชาร์จไฟฟ้าบน
แผนที่ สามารถค้นหา และแสดงเส้นทางไปยังสถานีชาร์จ แสดงรายละเอียดของสถานี และรูปแบบหัวชาร์จ 
แสดงประวัติการชาร์จ ค้นหาสถานี จองหัวชาร์จเพ่ือเข้าใช้บริการ และสั่ง Start – Stop การชาร์จ การเข้าใช้
งานต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพ่ือใช้งานฟังก์ชัน ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS 

- MEA E-Service บริการตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าค้างช าระ ช าระค่าไฟฟ้า ตรวจสอบ
ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน สมัครรับแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน อีเมลล์ ซ่ึงต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน   

- MEASY บริการยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ 
   - MEA Service Tracking เป็นระบบติดตามงานขอใช้บริการ ขอติดตั้งเครื่องวัด
ไฟฟ้าใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงขนาดเครื่องวัดไฟฟ้า ต่อกลับเครื่องวัดไฟฟ้า ขอเลื่อนเครื่องวัดไฟฟ้า และย้ายหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ให้บริการ
ประชาชน มีดังนี้ 
   - PEA Smart Plus งานบริการช าระค่าไฟฟูา โดยหักผ่านบัญชีธนาคาร และบัตร
เครดิต บริการขอใช้ไฟฟูาใหม่ บริการตรวจสอบค่าไฟฟูาย้อนหลัง 6 เดือน บริการรับเรื่องร้องเรียน บริการแจ้ง
ไฟฟูาขัดข้อง บริการแจ้งเตือนค่าไฟฟูา จ านวนคนผู้ใช้งาน 1,427,744 ราย (สถานะ ม.ค. – ต.ค. 2561)
ต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS 
   - ระบบบริการรับค าร้องผ่านอินเตอร์เน็ต 
   - บริการรับช าระค่าไฟฟูาผ่านอินเตอร์เน็ต  

- ระบบประมาณการค่าไฟฟูา 
องค์การตลาด ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ Application ที่ให้บริการประชาชน มีดังนี้ 
- ศูนย์ร้องเรียน องค์การตลาด บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Android 

 5) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0  
 กองสารนิเทศ สป. ได้รายงานผลในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับมหาดไทย 4.0 ดังนี้ 
 - เผยแพร่ข่าวมหาดไทย หัวข้อ มหาดไทย 4.0 ใช้มือถือรายงานผลการลงพ้ืนที่ 
“โปรแกรมรายงานผลไทยนิยม ยั่งยืน” แบบ Real Time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 - เผยแพร่ข่าวมหาดไทย หัวข้อ มหาดไทย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ “สิงห์รุ่นใหม่” 
ขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้กล้าคิด กล้าท า และกล้าน าเสนอ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 - เผยแพร่ข่าวมหาดไทย หัวข้อ “มหาดไทย 4.0” เร่งพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนไทยในยุคดิจิทัล 
 - เผยแพร่ข่าวมหาดไทย หัวข้อ มหาดไทย 4.0 เตรียมน าร่องระบบการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 จุดทั่วประเทศ 
 - เผยแพร่ข่าวมหาดไทย หัวข้อ มหาดไทย 4.0 พัฒนาแอปพลิเคชั่นสาธารณูปโภค 
(ค่าน้ า-ค่าไฟ) อ านวยความสะดวกประชาชนสามารถใช้บริการได้ในทุกท่ี ทุกเวลา 
 - เผยแพร่ข่าวมหาดไทย หัวข้อ กระทรวงมหาดไทยสร้างแรงบันดาลใจข้าราชการรุ่น
ใหม่ ปลุกความคิดพัฒนานวัตกรรมมหาดไทย 4.0 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบไลน์ @ มหาดไทย ของการไฟฟูานครหลวง 
เกี่ยวกับ MEA EV Application ทางเลือกใหม่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง  
 

/- เผยแพร่... 
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  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบไลน์ @ มหาดไทย ของกรมการปกครอง    
เกี่ยวกับ DOPA PLUS แอปเดียว รู้ทุกเรื่อง งานบริการกรมการปกครอง, ระบบ e-DOPA License 
เพ่ืออ านวยความสะดวกการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน , DOPA PLUS APP มีดีอะไร ?? และ DOPA 
PLUS ท าชีวิตให้มันง่าย  
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบไลน์ @ มหาดไทย ของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เกี่ยวกับหลักสูตร/แนวทางการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมคนมหาดไทยส าหรับศตวรรษที่ 21 

 

  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบไลน์ @ มหาดไทย ของกรมที่ดิน เกี่ยวกับ  
การหาต าแหน่งแปลงที่ดินทั่วประเทศ บริการข้อมูลที่ดินเพื่อประชาชน  
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบไลน์ @ มหาดไทย ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เกี่ยวกับบริการดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    แนวทางการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งแนวทางในการขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางด้านการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
พ้ืนที่ โดยภาครัฐ หรือภาคเอกชน จะท าฐานข้อมูลตนเองเพ่ืออ้างอิงจะต้องตั้งอยู่บนฐานตัวเลข ๘ หลัก ของ
กระทรวงมหาดไทย จะด าเนินการทั้งหมด ๔ ระยะคือ ระที่ ๑ : เรื่องข้อมูลพ้ืนฐาน (อาณาเขต พ้ืนที่ หมู่บ้าน
ประเภทไหน) ระยะที่ ๒ : ข้อมูลตัวบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท.) ระยะที่ ๓ : 
โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ระยะที่ ๔ : ข้อมูลด้านการพัฒนาต่างๆ (ข้อมูล OTOP,GDP,GPP) เป็น
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปในรหัสเดียวกัน ซึ่งต้องการให้หน่วยงานสามารถเอาฐานข้อมูลมาใช้และอ้างอิง
ได้ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน 

2. การเตรียมคนมหาดไทย ให้พร้อมสู่การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี สามารถน ามาช่วยใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว โดยการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่
สามารถน ามาพัฒนากับข้าราชการทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของส่วนราชการในสังกัด ส าหรับหลักสูตร
ของส านักงาน ก.พ. ที่ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ให้สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. ประสานไปยัง
ส านักงาน ก.พ. ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในสังกัดว่ามีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3. ให้กรมและรัฐวิสาหกิจพัฒนา Application อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างนวัตกรรม 
และน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางาน เพ่ือน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ   
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้น าเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
 1. ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอใช้สาธารณูปโภค
ของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พัฒนาระบบขอ
ใช้ไฟฟูา น้ าประปา และโทรศัพท์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันระบบเปิดให้บริการ ณ เว็บไซต์ศูนย์ด ารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  

/2. การประเมิน... 
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 2. การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเรื่องของการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ คือ การประเมินผู้บริหารโดยพิจารณาว่ามีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน บริหารจัดการภายในอย่างไร โดยจะพิจารณาว่ามีการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการประชาชนผ่าน Internet หรือ Mobile Application การใช้ email 
domain.go.th ในการติดต่อราชการ และการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการ
พัฒนามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการประชาชน และการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน โดยที่ส่วนราชการสามารถประสานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

3 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ ากระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดประเด็น
การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริหารและการบริการของ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้กระทรวงอาจมีการขอข้อมูลหน่วยงานเพื่อประกอบการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
มติที่ประชุม   รับทราบเรื่องที่เสนอที่ประชุม  
  
เลิกประชุม    ๑๖.0๐ น. 
   
 

นางทิพวัลย์  อุดมทรัพย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
            

 
 
 
 
 
 
 
 


