รายงานการประชุม
คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูป ดานการปกครองและการบริหารราชการ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
………………….………………………….

ผูมาประชุม
๑. นายจรินทร จักกะพาก
๒. นายทรงพล สวาสดิธ์ รรม
๓. นายบวรศักดิ์ วานิช
๔. น.ส.ดวงพร บุญครบ
๕. นายราเชนทร คูวงษวัฒนาเสรี
๖. นายชูชีพ พงษไชย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนาคณะทํางาน
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองหัวหนาคณะทํางาน
ผูอ ํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวฯ สป. คณะทํางาน
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
คณะทํางาน
รกน.ผูอ าํ นวยการกองคลัง สป.
คณะทํางาน
เจาหนาที่สํานักงานเลขานุการศูนยเฉพาะกิจ
กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรบั มอบหมาย
คณะทํางาน
๗. นางปทุมทอง อินทะกนก
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและแผน สป.
คณะทํางาน
๘. น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี
แทนผูอาํ นวยการกองการเจาหนาที่ สป.
คณะทํางาน
๙. นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน
ผูอ ํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
คณะทํางานและ
เลขานุการ
๑๐. น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผูอ ํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป.
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมการประชุม
๑. นายภูสิต สมจิตต
เลขานุการกรมปองกันและบรรเทาฯ
ปภ.มท.
๒. นายนที มนตริวัต
ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สดร.สป.
๓. นางศันสนีย ศรีศุกร
ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหผังเมือง
ยผ.มท.
๔. นางกิง่ กาญจน จันทรขํา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ยผ.มท.
๕. น.ส.นิรชา บัณฑิตยชาติ
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
ยผ.มท.
๖. นายสิทธิวีร วรรณพฤกษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ยผ.มท.
๗. นายมณีโชติ บํารุงผล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ยผ.มท.
๘. นายบรรจง ตรีกุล
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรม
สตร.สป.
๙. น.ส.กิตติกา บุญมาไชย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สถ.มท.
๑๐. น.ส.ลัดดาวรรณ โชติมณี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สถ.มท.
๑๑. นายณัฐวุฒิ เบ็ญจสุรตั นวงศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปภ.มท.
๑๒. นายมรกต ศรีตูมแกว
หน.ฝายบริหารกองคลัง
สป.มท.
๑๓. นายสิทธิพงศ จักษตรีมงคล
เลขานุการ รอง ปมท.
สป.มท.
๑๔. น.ส.สุพัตรา แกวมุกดา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สดร.สป.
๑๕. นางณหฤทัย หอมชื่น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สดร.สป.
๑๖. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สดร.สป.
๑๗. นายกนตธร ศรีชมุ จันทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
สดร.สป.
๑๘. นายวัชรพงษ จิโสะ
นักทรัพยากรบุคคลบุคคลปฏิบัติการ
สดร.สป.
๑๙. น.ส.กุลธิดา พยา
เจาหนาที่สํานักงานเลขานุการศูนยเฉพาะกิจฯ คณะทํางาน

๒

ผูไมมาประชุม
๑. นายสฤษดิ์ วิฑูรย
๒. นายสยาม ศิริมงคล

เนื่องจากติดราชการ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป.
ผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที่ สป.

คณะทํางาน
คณะทํางาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนายจรินทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
เมือ่ คณะทํางานฯ มาครบองคประชุม ประธานในฐานะหัวหนาคณะทํางานฯ
ไดกลาวเปดประชุมและเสนอใหคณะทํางานฯ พิจารณาเรื่องตางๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายจรินทร จักกะพาก แนะนํานายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชซึ่งเขามาเปนรองหัวหนาคณะทํางานฯชุดนี้ และชวยใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนดวยอีกทานหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องเพื่อทราบ
ฝายเลขานุการ
๒.๑ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงศูนยเฉพาะกิจ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแหงชาติ โดยไดแตงตั้ง
คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรปู คณะทํางานดานการเตรียมการปฏิรปู ดาน
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. หัวหนากลุม พัฒนาระบบบริหาร สป.มท.
คณะทํางาน
๗. ผูอํานวยการกองคลัง สป.มท.
คณะทํางาน
๘. เจาหนาที่สํานักงานเลขานุการศูนยเฉพาะกิจ
คณะทํางาน
๙. ผูอ ํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ คณะทํางาน/เลขานุการ
๑๐. ผูอาํ นวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร. คณะทํางาน/ผูชวยเลขาฯ
โดยใหมีอํานาจหนาที่ รวบรวมข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ ความ
ตองการในการปฏิรูป จัดทําขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปในสวนที่เกี่ยวของ
กับกระทรวงมหาดไทย และดําเนินการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
มติที่ประชุม
รับทราบ

๓

ฝายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ฝายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ฝายเลขานุการ

๒.๒ การปฏิรูประบบราชการ (Quick Win Project) ของสํานักนายกรัฐมนตรี
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 ในวั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในขั้ น ตอนการเสนอหั ว ข อ โครงการนี้
กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ และใหสํารวจความพรอมของระบบ E-boder Pass อีกครั้ง โดยเฉพาะให
ความเชื่ อมโยงกั บ ป ญ หาสํ า คัญ ของชาติ ได แ ก แรงงานต า งด า ว เรื่ อ งความมั่ น คง
เรื่องยาเสพติด
๒.๓ ข อ เสนอการปฏิ รู ป ฯ จากหน ว ยงานระดั บ กรม รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดย สํานักงานปลัด กระทรวงฯ (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
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
กรอบการทํางานของคณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูปดานการปกครองและการ
บริหารราชการ (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๗)
เลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ได ร า งกรอบการทํ า งานของ
คณะทํ า งานฝ า ยสนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ด า นการปกครองและการบริ ห ารราชการ
(มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๗) โดยมีการขับเคลื่อนของคณะทํางานทุกหนวยงาน ในชวง
เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๗ จากการหารือนอกรอบกับรองหัวหนาคณะทํางานฯ
(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม) ไดกําหนดการทํางานเปน ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑
เรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการ
เปนเรื่องการปฏิรูประบบราชการระยะเรงดวนตามแนวทาง
ที่ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กํ า หนด เมื่ อ คราวประชุ ม ที่ ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยใหทุกกระทรวงนําเสนอแผนงาน/โครงการที่เกิดประโยชนแก

๔

มติที่ประชุม

ปดประชุมเวลา

ประชาชน มีการดําเนิน การแล ว เสร็จและเห็น ผลเปน รูปธรรมในเวลาอัน รวดเร็ ว
(Quick Win) ในสวนนี้ กระทรวงมหาดไทยไดเสนอหัวขอโครงการไปยังสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (กลุมพัฒนาระบบบริหาร) แลว ชื่อโครงการ “งานออกหนังสือ
ผานแดนชั่วคราวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Border Pass : E-Border
Pass)” ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
ระยะที่ ๒
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อเตรียมการปฏิรูป
เปนการรวบรวมขอเสนอการปฏิรูปจากภายในและภายนอก
กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหไดรับขอมูลที่คบถวน สมบูรณ รอบดาน จากแหลงขอมูล
ต า งๆ อาทิ หน ว ยงานระดั บ กรม รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด บุ ค ลากรในสั ง กั ด
กร ะ ทร ว ง มห าด ไ ทย นั กวิ ชา กา ร บุ ค ค ลสํ าคั ญ ที่ มี ชื่ อเสี ยง ข าร าช กา ร
กระทรวงมหาดไทยที่เกษียณอายุราชการแลว ฯลฯ เมื่อไดขอมูลดังกลาว ก็จะนํามาสู
รางประเด็นสนทนา โดยจัดสัมมนารับฟงความคิด เห็น เพื่อวิเคราะหขอเสนอตางๆ
ที่ไดมา ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปดานการปกครองและการบริหารราชการ ดังนี้ การกําหนด
ประเด็นการปฏิรูปความคิด เห็นตอประเด็นดังกลาว และสิ่งสุด ทายที่สําคัญที่สุดคือ
จุดยืนของกระทรวงมหาดไทยตอประเด็นดังกลาว
ระยะที่ ๓
การปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการ
ระยะการดํา เนิน การนี้เ ปน ขั้ น ตอนสุ ด ท าย โดยจะเน น การ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล กา ร ป ฏิ รู ป จา ก นั้ น จ ะ นํ า เส น อ ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า สู ง สุ ด ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย และเสนอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนทางดาน
วิชาการตอสภาปฏิรูปที่ คสช. จะแตงตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป
จึงเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
เห็นชอบ ตามกรอบการทํางานที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ และใหดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปประเทศไทย
๑๖.๑๐ น.

