
รายงานการประชุม
คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูป ดานการปกครองและการบริหารราชการ

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๗
วันศุกรท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

………………….………………………….
ผูมาประชุม
๑. นายจรินทร  จักกะพาก รองปลดักระทรวงมหาดไทย หัวหนาคณะทํางาน
๒. นายทรงพล  สวาสดิธ์รรม รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองหัวหนาคณะทํางาน
๓. นายบวรศักดิ์ วานิช ผูอํานวยการสาํนักตรวจราชการและเรื่องราวฯ สป. คณะทํางาน
๔. น.ส.ดวงพร บุญครบ หัวหนากลุมพัฒนาระบบบรหิาร สป. คณะทํางาน
๕. นายราเชนทร ควูงษวัฒนาเสรี รกน.ผูอาํนวยการกองคลัง สป. คณะทํางาน
๖. นายชูชีพ พงษไชย เจาหนาที่สํานักงานเลขานกุารศูนยเฉพาะกิจ

กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรบัมอบหมาย คณะทํางาน
๗. นางปทมุทอง อินทะกนก แทนผูอาํนวยการสํานักนโยบายและแผน สป. คณะทํางาน
๘. น.ส.วริษฐา สงวนเสรมิศรี แทนผูอาํนวยการกองการเจาหนาที่ สป. คณะทํางาน
๙. นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน ผูอํานวยการสถาบนัดาํรงราชานุภาพ สป. คณะทํางานและ

เลขานกุาร
๑๐. น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป. คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมการประชุม
๑. นายภูสิต สมจิตต เลขานกุารกรมปองกันและบรรเทาฯ ปภ.มท.
๒. นายนที มนตรวิัต ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สดร.สป.
๓. นางศนัสนีย ศรศีุกร ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหผังเมือง ยผ.มท.
๔. นางกิง่กาญจน จนัทรขํา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ยผ.มท.
๕. น.ส.นิรชา บณัฑิตยชาติ นักผังเมืองชาํนาญการพิเศษ ยผ.มท.
๖. นายสิทธวิีร วรรณพฤกษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ยผ.มท.
๗. นายมณีโชติ บํารงุผล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ยผ.มท.
๘. นายบรรจง ตรกีุล ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรม สตร.สป.
๙. น.ส.กิตติกา บญุมาไชย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถ.มท.
๑๐. น.ส.ลัดดาวรรณ โชตมิณี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถ.มท.
๑๑. นายณัฐวุฒ ิเบญ็จสุรตันวงศ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ปภ.มท.
๑๒. นายมรกต ศรีตูมแกว หน.ฝายบริหารกองคลงั สป.มท.
๑๓. นายสิทธิพงศ จกัษตรมีงคล เลขานกุาร รอง ปมท. สป.มท.
๑๔. น.ส.สุพัตรา แกวมกุดา นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.
๑๕. นางณหฤทัย หอมชื่น นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.
๑๖. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.
๑๗. นายกนตธร ศรีชมุจันทร นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ สดร.สป.
๑๘. นายวชัรพงษ จโิสะ นักทรัพยากรบุคคลบุคคลปฏิบัติการ สดร.สป.
๑๙. น.ส.กุลธิดา พยา เจาหนาที่สํานักงานเลขานกุารศูนยเฉพาะกิจฯ คณะทํางาน



๒

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ
๑. นายสฤษดิ์ วิฑูรย ผูอํานวยการสาํนักนโยบายและแผน สป. คณะทํางาน
๒. นายสยาม ศิริมงคล ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สป. คณะทํางาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนายจรินทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
เม่ือคณะทํางานฯ มาครบองคประชุม ประธานในฐานะหัวหนาคณะทํางานฯ
ไดกลาวเปดประชุมและเสนอใหคณะทํางานฯ พิจารณาเรื่องตางๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชมุทราบ
นายจรินทร จักกะพาก แนะนํานายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชซึ่งเขามาเปนรองหัวหนาคณะทํางานฯชุดนี้ และชวยใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนดวยอีกทานหนึ่ง

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ
ฝายเลขานุการ ๒.๑ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงศูนยเฉพาะกิจ

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือสนับสนนุการรักษาความสงบแหงชาติ โดยไดแตงตั้ง
คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรปูคณะทาํงานดานการเตรียมการปฏิรปูดาน
การปกครองและการบริหารราชการ
๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร จักกะพาก) หัวหนาคณะทํางาน
๒. รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช (นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม) รองหัวหนาฯ
๓. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป.มท. คณะทํางาน
๔. ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการฯ สป.มท. คณะทํางาน
๕. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สป.มท. คณะทํางาน
๖. หวัหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท. คณะทํางาน
๗. ผูอํานวยการกองคลงั สป.มท. คณะทํางาน
๘. เจาหนาที่สํานกังานเลขานุการศูนยเฉพาะกิจ คณะทํางาน
๙. ผูอํานวยการสถาบนัดํารงราชานุภาพ คณะทํางาน/เลขานุการ
๑๐. ผูอาํนวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร. คณะทํางาน/ผูชวยเลขาฯ
โดยใหมีอํานาจหนาที่ รวบรวมขอมูล ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความ
ตองการในการปฏิรูป จัดทําขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปในสวนที่เกี่ยวของ
กับกระทรวงมหาดไทย และดําเนินการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ



๓

๒.๒ การปฏิรูประบบราชการ (Quick Win Project) ของสํานักนายกรัฐมนตรี
ฝายเลขานุการ เรื่องการปฏิรูประบบราชการ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได

เชิญ ๒๐ กระทรวงไปรวมหารือกัน โดยไดใหสวนราชการพิจารณาแผนงานของแตละ
กระทรวงที่เปนเรื่องสําคัญและเรงดวนสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว และใหแตละกระทรวงเสนอขอหัวไปกอน ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยไดเสนอไปแลวในเรื่องของ E-border-Pass ซึ่งสํานัก
ความมั่นคงภายใน กรมการปกครองเปนผูรับผิดชอบ ในรายละเอียดทั้งหมดใหเสนออีก
ครั้ ง ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในขั้นตอนการเสนอหัวขอ โครงการนี้
กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการเรียบรอยแลว  จึงขอเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และใหสํารวจความพรอมของระบบ E-boder Pass อีกครั้ง โดยเฉพาะให
ความเชื่อมโยงกับปญหาสําคัญของชาติ ไดแก แรงงานตางดาว เรื่องความมั่นคง
เรื่องยาเสพติด

ฝายเลขานุการ ๒.๓ ขอ เสนอการปฏิรูปฯ จากหน วยงานระดับกรม รั ฐวิ สาหกิ จ ในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดย สํานักงานปลัดกระทรวงฯ (สดร.)
ไดแจงเวียนหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๗.๒/ว๔๑๑๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่องขอรับการสนับสนุนขอมูลแนวทางปฏิรูปประเทศ โดยไดแจงเวียนไปในหนวยงาน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมในสังกัดทุกกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ซึ่งไดมีหนวยงานแจงขอมูลกลับมา ดังนี้
๑) หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๘ สํานัก/กอง
๒) กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๖ กรม
๓) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๕ หนวยงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา
ฝายเลขานุการ กรอบการทํางานของคณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูปดานการปกครองและการ

บริหารราชการ (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๗)
เลขานุการคณะทํางานฯ ไดร างกรอบการทํางานของ

คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูปดานการปกครองและการบริหารราชการ
(มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๗) โดยมีการขับเคลื่อนของคณะทํางานทุกหนวยงาน ในชวง
เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๗ จากการหารือนอกรอบกับรองหัวหนาคณะทํางานฯ
(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม) ไดกําหนดการทํางานเปน ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี ๑ เรื่องเรงดวนท่ีตองดําเนินการ
เปนเรื่องการปฏิรูประบบราชการระยะเรงดวนตามแนวทาง

ที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เมื่อคราวประชุมที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยใหทุกกระทรวงนําเสนอแผนงาน/โครงการที่เกิดประโยชนแก



๔
ประชาชน มีการดําเนินการแลวเสร็จและเห็นผลเปนรูปธรรมในเวลาอันรวดเร็ว
(Quick Win) ในสวนนี้ กระทรวงมหาดไทยไดเสนอหัวขอโครงการไปยังสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) แลว ชื่อโครงการ “งานออกหนังสือ
ผานแดนชั่วคราวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Border Pass : E-Border
Pass)” ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

ระยะท่ี ๒ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือเตรียมการปฏิรูป
เปนการรวบรวมขอเสนอการปฏิรูปจากภายในและภายนอก

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหไดรับขอมูลที่คบถวน สมบูรณ รอบดาน จากแหลงขอมูล
ต า งๆ  อาทิ  หน วยงานระดับกรม รั ฐวิ สาหกิ จ ในสั งกั ด  บุคลากรในสั งกั ด
ก ระทร ว งมห าด ไทย  นั ก วิ ช า ก า ร  บุ คคลสํ า คั ญที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง  ข า ร าชกา ร
กระทรวงมหาดไทยที่เกษียณอายุราชการแลว ฯลฯ เมื่อไดขอมูลดังกลาว ก็จะนํามาสู
รางประเด็นสนทนา โดยจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น เพ่ือวิเคราะหขอเสนอตางๆ
ที่ไดมา ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปดานการปกครองและการบริหารราชการ ดังนี้ การกําหนด
ประเด็นการปฏิรูปความคิดเห็นตอประเด็นดังกลาว และสิ่งสุดทายที่สําคัญที่สุดคือ
จุดยืนของกระทรวงมหาดไทยตอประเด็นดังกลาว

ระยะท่ี ๓ การปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการ
ระยะการดําเนินการนี้เปนขั้นตอนสุดทาย โดยจะเนนการ

ปร ะม วลผลกา รป ฏิ รู ป จ ากนั้ น จ ะ นํ า เ สนอ ต อ ผู บั ง คั บบั ญช าสู ง สุ ด ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย และเสนอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนทางดาน
วิชาการตอสภาปฏิรูปที่ คสช. จะแตงตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป
จึงเรียนที่ประชุมฯ เพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามกรอบการทํางานที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ และใหดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปประเทศไทย

ปดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.


