
รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ณ หองประชุมสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข อาคารดํารงราชานุภาพ 

ผูมาประชุม 

๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒. นายสุธี ทองแยม รอง ผวจ. อุดรธานี รกน.ทปษ.ดานการปกครอง มท.  

๓. นายบัญชา เชาวรินทร ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

๔. นางณิรมล เกิดแกว หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. 

๕. น.ส.วรรณณี วุฒิฤทธรากูล ผูแทนกรมการปกครอง 

๖. นายกิตติศักด์ิ อยูสบาย ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน 

๗. นางสาวผองพรรณ นาเอก ผูแทนกรมท่ีดิน 

๘. นายพงษศักด์ิ ธีระกิตติวัฒนา ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๙. นายบัญญัติ รัตนอุบล ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๐. นายกฤษฎา สมประสงค ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

๑๑. นายสุชาติ แกวมุข ผูแทนการไฟฟานครหลวง 

๑๒. นางนราวดี ศิริสมรรถการ  ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค 

๑๓. นายพันธรัช พยัคว ผูแทนการประปานครหลวง 

๑๔. นางสุภาพร อุปะสัมปะกิจ ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค 

๑๕. นางสาวศศิการต ทายิดา ผูแทนองคการตลาด 

๑๖. นางจริยา ชุมพงศ ผูแทนสํานักนโยบายและแผน สป. 

๑๗. นางสาวสิริมา วัฒโน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 

๑๘. นายรัฐพล นราดิศร ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข สป. 

๑๙. นายทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

   สวนทองถ่ินสป. 

๒๐. นายชัชวาลย เบญจสิริวงศ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สป. 

๒๑. น.ส.นุชนาถ  ประทีปธีรานันต ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี สป. 

๒๒. นายสมเกียรติ หงสเปนสุข ผูแทนสํานักกฎหมาย สป. 

๒๓. น.ส.ปาณิสรา กาญจนะจิตรา รกท.ผูอํานวยการกองสารนิเทศ สป. 

๒๔. นางสาวประกายแกว ใจเดียว ผูแทนศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต มท. 

๒๕. นางสาวดารา รักษาชาติ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร สดร.สป. 

๒๖. นางพรรณวิภา  ปยัมปุตระ ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป. 

๒๗. นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. 

๒๘. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการส่ือสาร ศสส.สป 

๒๙. นายวีระ แสงจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สดร.สป. 

๓๐. นายบัญชา  ดวงดีแกว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สดร.สป. 
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ผูไมมาประชุม 
๑. นายเริงศักด์ิ มหาวินิจฉัยมนตรี คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ติดราชการ) 
๒. ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (ติดราชการ) 
๓. ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาโครงสรางระบบงานและระบบบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กพร.สป. (ติดราชการ) 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางเสาวลักษณ กิจนุสนธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สดร.สป. 

๒. นางสาววิไลภรณ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป. 

๓. นางสาวอนงครัตน ลือนาม นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศสส.สป. 

๔. นายธนวัฒน วิไล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กจ.สป. 

๕. นางสาวศุจิกร หิตะพันธ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กจ.สป. 

๖. นางสาวสุณัฐฐา ซ่ือสัตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๕ อก. 

๗. นางสาววิภาดา เมืองสีสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๕ อก. 

๘. นายอัครวัต  เจียมไชยศรี รองผูอํานวยการกองวางแผนวิสาหกิจ กฟภ. 

๙. นางภัทรวดี สุวิทยพันธุ ผูชวยผูอํานวยการกองระบบงานบุคคล กฟภ. 

๑๐. นางพิมพใจ ย่ีสาร ศรีเสวกกาญจน หัวหนาแผนก กฟภ. 

๑๑. นางจุฬาทิพ พลกุล ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล กปภ. 

๑๒. นายคนฑี วัชรพิมลพันธ  หัวหนางานบริการเว็บไซต กปภ. 

๑๓. นายพรพิสุทธ์ิ  บุญศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปภ. 

๑๔. นายประสงค  ธัมมะปาละ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ปภ. 

๑๕. นายนํ้ามนต  ตาลลักษณ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ปภ. 

๑๖. น.ส.ดาวหวัน  แสงออง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปภ. 

๑๗. น.ส.นุจรีย  ตุมคง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ พช. 

๑๘. นางก่ิงกาญจน จันทรขํา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ยธ. 

๑๙. น.ส.รุจิวัลย ธีรธนพฤทธ์ิ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการ ยธ. 

๒๐. นายมาโนช ขาวขํา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ยธ. 

๒๑. นายธนวัฒน แสงคําฉาย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ยธ. 

๒๒. นายภูมิ คําชํานาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ยธ. 

๒๓. นางโสมนัส ทรัพยสินเสริม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

๒๔. นางสาววรพรรณ เกียรตินันทน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

๒๕. นายมนูญ ชุมจันทร นักวิชาการท่ีดินชํานาญการ ทด. 

๒๖. นายบัญทูร สุนทรสมบัติ เจาพนักงานปกครอง ปค. 

๒๗. นางอนุชล ปญญาประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สถ. 

๒๘. นางสาวลดาวัลย อรุณราษฎร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สถ. 

๒๙. นายปกิฐ กาญจนอุดม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ปค. 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   การประชุมในวันน้ีเปนการประชุมคร้ังท่ี ๒ ของคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ เพ่ือเปน       
การติดตามงานและขับเคล่ือนการทํางานของคณะทํางานฯ ท่ีไดดําเนินการไปแลวท้ังภาพของกรมและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ                       
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายไทยแลนด ๔.๐  
  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
   ฝายเลขาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม เพ่ือใหคณะทํางานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม     
เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยไมมีผูใดในคณะทํางานฯ ขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 

มติ    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม     

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ความกาวหนาการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐   
   มติการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐       
ใน ๒ เรื่องหลัก คือ การปฏิรูประบบราชการ มอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท. เปนเจาภาพ และการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑                        
มอบสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. เปนเจ าภาพ การกําหนดกรอบของการขับเคล่ือนดังกล าว เปนไปตามกรอบ                         
การปฎิรูปเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงตามนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฎิรูปเพ่ือรองรับ  
การเปล่ียนแปลงนโยบายไทยแลนด ๔.๐ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และในสวนกระทรวงมหาดไทย                 
มีปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมเปนคณะทํางานฯ ประเด็นการขับเคล่ือนมีสาระสําคัญดังน้ี 
   ๑) การปฏิรูประบบราชการ  
   ฝายเลขาฯ ไดใหหนวยงานจัดสงขอมูลโครงการท่ีสอดคลองกับกรอบการปฏิ รูปเพ่ือรองรับ            
การปรับเปล่ียนนโยบาย Thailand 4.0 ดานการปฏิรูประบบราชการ จํานวน ๓๕ โครงการ ใน ๔ ประเด็น ประกอบดวย 
   โครงการดานการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ  ๑๙  โครงการ  
   โครงการดานการพัฒนาและรังสรรคนวัตกรรม  ๕    โครงการ  
   โครงการดานการปฏิรูปกฎหมาย    ๕    โครงการ  
   โครงการดานการเปนรัฐบาลดิจิทัล    ๖    โครงการ  
                      โดยโครงการของกรมและหนวยงานรัฐวิสาหกิจขางตน สอดคลองเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร     
ท้ัง ๕ ประเด็นของกระทรวงมหาดไทย และสอดคลองกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ ดานท่ี ๒ การบริหารราชการแผนดิน      
ซ่ึงมีประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของ ๑) บริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วและตอบโจทยชีวิตของประชาชน ๒) ระบบขอมูล
ภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเช่ือมโยงกัน กาวสูระบบราชการดิจิทัล ท้ังน้ี ยุทธศาสตรดานท่ี ๑ การเสริมสรางสังคม
เขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีโครงการเชน โครงการ Lands maps โครงการติดตามเร่ืองรองเรียนของศูนย
ดํารงธรรม โดยฝายเลขาฯ ไดเลือกโครงการท่ีเปน flagship ของกระทรวงมหาดไทย ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนา              
ระบบการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครองและโครงการ    
ยกระดับการรังวัดท่ีดินดวยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) ของกรมท่ีดิน ซ่ึงเปนโครงการท่ีมีลักษณะ             
๑) เปดกวางและเช่ือมโยงกัน (open & Connected) ๒) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government)              
และ ๓) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  
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 ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุมไดสอบถามความพรอม งบดําเนินการ ระยะเวลาเร่ิมตน-ส้ินสุดเม่ือใด        
และประโยชนผลลัพธท่ีประชาชนจะไดรับของแตละโครงการ โดยใหฝายเลขาฯ ปรับรายละเอียดโครงการใหชัดเจน     
โดยเนนในเร่ืองของความพรอมและประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการดังกลาว โครงการท่ีกรม/รัฐวิสาหกิจไดเสนอมา
จะตองดําเนินการไดจริง เพ่ือใหกองสารนิเทศ สป.มท. ไดนําไปเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูการขับเคล่ือน
มหาดไทย ๔.๐  
 นายสุธี ทองแยมรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดานการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยไดใหขอเสนอแนะวาบางโครงการหรือแผนงานท่ีเสนอมา ดานการปฏิ รูประบบราชการ               
ของกรม/หนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีสงมายังยึดติดรูปแบบโครงการตามแผนงานท่ีทําเปนประจําโดยยึดติดกับงบประมาณ                
ท่ีตองการ ใหกรม/หนวยงานรัฐวิสาหกิจไปต้ังทีมในระดับกรม/หนวยงานแลวทบทวนบทบาทหนาท่ีหรืองานท่ีใหบริการ
ประชาชนท่ีสามารถตอยอดในยุค ๔.๐ โดยเฉพาะรูปแบบงานท่ีใหการบริการประชาชนไปใหคิดนอกกรอบ               
โดยไมยึดงบประมาณเปนตัวต้ังเพ่ือหาโครงการหรืองานใหมๆ ในอนาคตวาอีก ๕ ปขางหนา หนวยงานจะตองปรับปรุง
หรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมงานบริการใหม  ๆข้ึนมาไดอยางไร 
 ประธานในท่ีประชุม ใหสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. เปนเจาภาพจัดประกวดการสรางนวัตกรรม ๔.๐ 
โดยใชเทคโนโลยี และใหทุกกรมเปนกรรมการ มีเง่ือนไขจะตองเปนงานของกระทรวงมหาดไทยท้ังงานของกรม และ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จากบุคคลภายนอกและบุคลากรภายใน โดยมีรางวัลใหผูรวมแขงขัน             
ซ่ึงจะเปนผลงานท้ังจากคนภายนอก และบุคลากรภายใน เพ่ือสนับสนุนการสรางนวัตกรรมใหม  ๆหรือมหาดไทย ๔.๐  

   ๒) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ มี ๒ ประเด็น คือ   
        ๒.๑ การปรับเปล่ียนดานการเรียนรู โดยมีกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพ      
มีเปาประสงคมุงเนนการปรับเปล่ียนคนไทยใหเปนคนใฝเรียนรู มีกระบวนการคิดวิเคราะหตามหลักเหตุผล และสามารถ
สังเคราะหบูรณาการ มีทักษะดานเทคโนโลยีและสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมฯ  
        ๒.๒ การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
เปนเจาภาพมีเปาประสงคมุงเนนใหคนไทยมีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ              
และรับผิดชอบ โดยในสวนของกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการขับเคล่ือนใหสอดคลองกับ แนวทางของคณะอนุกรรมการ
เตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเนนการปรับเปล่ียนใหคนไทยและสังคมไทย ใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ๕ ประการ ไดแก 
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ โดยกรม/รัฐวิสาหกิจ ไดสงโครงการท่ีสอดคลองกับประเด็นดังกลาว 
จํานวน ๕๓ โครงการ ประกอบดวยดานการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๓๕ ดานการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน ๑๘ โครงการ ตัวอยาง โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย อาทิ เชน DOPA (DOPA Young 
Talent) กรมการปกครอง โครงการฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางศักยภาพบุคลากร พช.รุนใหม : CD Talent กรมการ
พัฒนาชุมชน ขาราชการตนแบบดานจริยธรรม(The Icon) โครงการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม            
ของกระทรวงมหาดไทย สูความย่ังยืนตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ สป.มท. สวนโครงการดานการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน อาทิเชน โครงการขับเคล่ือนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ        
จนเปนวิถีชีวิต (Way of Life) พัฒนาศักยภาพผูผลิตผูประกอบการ OTOP ผูประกอบการในการเขาสูตลาด On line 
โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ OTOP โดยโรงเรียน OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน โครงการไทยนิยม             
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนตน  
  นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทยยังไดรวมประชุมคณะอนุกรรมการการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ 
จํานวน ๕ คร้ัง คณะทํางานฯ ไดจัดกิจกรรม kick off เพ่ือสรางการรับรูกิจกรรม จํานวน ๒ คร้ัง และกระทรวงมหาดไทย 
ไดแจงกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย บรรจุหลักคิด ๕ ประการไวในหลักสูตรของการฝกอบรม และคานิยม
หลักในการทํางาน รวมท้ังนําบรรจุในคูมือ “ไทยนิยม ย่ังยืน” เพ่ือใหทีมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ระดับตําบล        
ไดสรางการรับรู/ความเขาใจใหประชาชนทราบ และตระหนักถึงการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังกลาว 
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 ประธานท่ีประชุม มอบฝายเลขาฯ ไปพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเสนอมา จํานวน ๕๓ โครงการ โดยแยกเปนโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย      
๓๕ โครงการเพ่ือพัฒนาประชาชน ๑๘ โครงการ วาโครงการใดท่ีสอดคลองกับหลักคิดท่ีเหมาะสมกับคนไทยท้ัง ๕ ประการ 
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ” ถาแผนงาน/โครงการใดสอดคลองกับคุณลักษณะท้ัง ๕ ประการ                   
ใหถือเปน first Priority ใหเปนโครงการ Flagship ของกระทรวง  
           นายสุธี ทองแยม รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดานการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทยไดต้ังขอสังเกตวาส่ิงท่ีคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีนายสุวิทย เมษินทรีย 

เปนท่ีปรึกษาและนายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานอนุกรรมการ และปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรวมเปน

อนุกรรมการฯ เปาหมายตองการปรับเปล่ียนทัศนคติใหกับคนไทย เพ่ือตอบรับกับนโยบายไทยแลนด ๔.๐ โดยเนน      

การนําเครือขายภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการขับเคล่ือน โดยจะเก่ียวของกับ

กระทรวงมหาดไทย คือการปรับทัศนคติและการปลูกฝงคานิยมใหแกบุคลากรของกรม/รัฐวิสาหกิจและเครือขายตาง  ๆ

ของกระทรวงมหาดไทย และใหสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท.ประสานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนําขอมูล  

วีดีทัศนการบรรยายเปดตัวโครงการ (Kick off) ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ท่ีไดเรียนเชิญ ฯพณฯ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

นายแพทย เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาเปนประธานในพิธีเปดตัวโครงการ(Kick off) และปาฐกถาพิเศษการสราง

กระบวนทัศนและหลักคิดท่ีเหมาะสมใหกับคนไทย ๕ ประการ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ” และ

การปาฐกถาพิเศษ คร้ังท่ี ๒ ในวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา          

หัวขอ “หลักคิดท่ีเหมาะสมของคนไทย” เพ่ือนําไปเปดและเผยแพรใหบุคลากรของกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย กอนการสัมมนาหรือการอบรมในหลักสูตรตาง  ๆของหนวยงาน 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ   

   ๓.๒ คําสั่งแตงตั้งทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐  
   เพ่ือใหการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามแนวทาง                
ท่ีคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ กําหนด และรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ จึงไดมีคําส่ัง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี๖๑๙/๒๕๖๑ เร่ืองแตงต้ังทีมปฎิบัติการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ข้ึน จํานวน ๓ คณะ คือ 
    ๑) ทีมปฏิบัติการบูรณาการขอมูลดานการพัฒนา โดยมี ผอ.สบจ.สป. เปนหัวหนาทีม มีอํานาจหนาท่ี
ในการศึกษา/วิเคราะหขอมูลพ่ือการพัฒนาหนวยงานตามแนวทางการดําเนินงานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ โดยกําหนด
รูปแบบบูรณาการผลักดันการดําเนินงานดานขอมูล และรายงานผลดําเนินงานใหคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐  
     ๒) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย โดยมี ผอ.สดร.สป. เปนหัวหนาทีม มีอํานาจหนาท่ีศึกษา
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือกําหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรและรายงานผลดําเนินงาน             
ใหคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐  
                       ๓) ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผอ.ศสส.สป.       
เปนหัวหนาทีม มีอํานาจหนาท่ีศึกษาวิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย          
และรายงานผลดําเนินงานใหคณะทํางานขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



          - ๖ -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    กําหนดแนวทางการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ใหกับทีมปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐  
    ประธานในท่ีประชุมไดมอบหมายใหแตละทีมคิดผลงานออกมา ทีมละ ๑ ผลงาน ดังน้ี 
                         ๑) ทีมปฏิบัติการบูรณาการขอมูลดานการพัฒนา มอบ สบจ.สป.มท. และทีมไปดําเนินการนําขอมูลตาง  ๆ
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหนวยงาน ท้ังของกรมและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือนํามาเช่ือมโยงขอมูล ใหสามารถนํามาศึกษาวิเคราะห
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา การแกไขปญหา และการบริหาร วามีแนวทางการดําเนินการอยางไร 
                         ๒) ทีมปฏิบัติการเตรียมคนมหาดไทย มอบ สดร. สป.มท. เชิญกรมและหนวยงานรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีภารกิจหรือรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร พิจารณาจัดทําวิชาหรือหลักสูตรกลาง               
ของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือใหหนวยงานไดนําไปใชประกอบหลักสูตรการฝกอบรม
การพัฒนาบุคลากร และการสัมมนาตาง  ๆและการเตรียมบุคลากรของแตหนวยงานในอนาคต รวมท้ังบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวย อีกท้ังใหนําวีดีทัศนการปาฐกถาพิเศษการเปดตัว (Kick off) ของโครงการเตรียมคนไทยสู
ศตวรรษท่ี ๒๑ เผยแพรใหผูเขาอบรม/สัมมนาไดรับชม โดยทําใหเปนมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดใหผูเขาอบรม/สัมนา
ตองเรียนรู คลายๆกับหลักสูตรขาราชการบรรจุใหมของสํานักงาน ก.พ.             
                      ๓) ทีมปฏิบัติการพัฒนาระบบงานและการบริการของกระทรวงมหาดไทย มอบให ศสส.สป.มท.        
ไปศึกษาหรือปรับปรุงขอมูลท่ีมีอยูแลว เพ่ือทําใหสามารถดึงขอมูลของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจมาเช่ือมโยง               
กันไดและสามารถนําไปวิเคราะห ตัดสินใจในเชิงระบบงานบริการประชาชนได อาจจะพัฒนาฐานขอมูลระบบเดิมท่ีมีอยู       
หรืออาจไปดึงขอมูลจากทีมปฏิบัติการบูรณาการขอมูลดานการพัฒนามาตอยอดพัฒนาได  

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบ   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
   ประธานในท่ีประชุม สรุปกลาวเนนยํ้า ดังน้ี  
   ๑) ใหกรมและรัฐวิสาหกิจขับเคล่ือนดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีเสนอมา และกลับไปทบทวน 
บทบาท ภารกิจ เพ่ือเสนอแนวคิดรูปแบบนวัตกรรมการทํางาน และการบริการใหม  ๆเพ่ืออนาคตของกระทรวงมหาดไทย 
  ๒) มอบสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. ดําเนินการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมเก่ียวกับงานบริการ
ใหม  ๆท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย 
  ๓) ใหทุกกรมและหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยคิดโครงการท่ีเปนนวัตกรรม     
หรือรูปแบบการใหบริการใหมๆ ท่ีโดดเดนอยางนอย ๑ โครงการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐            
และนโยบาย Thailand ๔.๐  
   ๔) ใหทีมปฏิบัติการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ท้ัง ๓ ทีมดําเนินการขับเคล่ือนงานท่ีไดรับมอบหมาย   
โดยกําหนดเปาหมาย ๑ ผลงาน ตอ ๑ ทีม เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมนําสูการปฏิบัติได  
                      ๕) มอบหมายใหกองสารนิเทศ สป.มท. ไดนําขอมูล เก่ียวกับแผนงาน/โครงการของกรมและหนวยงาน   
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบ              
ความเคล่ือนไหวของการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ เปนระยะ  ๆ 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุม          เวลา ๑๒.๓๐ น.  
 
         นายบัญชา ดวงดีแกว 
            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
        ผูจดรายงานการประชุม 


