
รายงานการประชุม 

คณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข อาคารดํารงราชานุภาพ 

ผูมาประชุม 

๑. นายเริงศักด์ิ มหาวินิจฉัยมนตรี  คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

๒. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓. นายสุธี ทองแยม รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดานการปกครอง 

๔. นายเชษฐา โมสิกรัตน ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๕. นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖. นายบัญชา เชาวรินทร ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

๗. นางณิรมล เกิดแกว หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. 

๘. น.ส.วรรณี วุฒิฤทธรากุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปค. 

๙. นายเกิดศักด์ิ ยะโสธร ผูอํานวยการกองแผนงาน  ยผ. 

๑๐. นายเกษม  โคเลิศ หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร  ยผ. 

๑๑. นายบัญญัติ รัตนอุบล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ยผ. 

๑๒. นายพงศักด์ิ ชัยกิตติวรรณา ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ปภ. 

๑๓. นายธีระรัตน วงษจักร ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน  สถ. 

๑๔. นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  พช. 

๑๕. ดร.สรยุทธ จันสุข ผูอํานวยการกองแผนงาน  พช. 

๑๖. น.ส.นุจรีย ตุมคง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบบริหาร  พช. 

๑๗. น.ส.อโรชา นันทมนตรี ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  สถ. 

๑๘. นางสุธัญญา ศรีสุริยจันทร ผูชวยผูวาการการประปานครหลวง 

๑๙. นายวิวัตร สถิตกาญจนะ ผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  กปภ. 

๒๐. นายสุชาติ แกวมุข นักวิชาการ ๙ ดานแผนงาน  กฟน. 

๒๑. นางวรลักษณ เทภาสิต  รองผูอํานวยการกองแผนวิสาหกิจ  กฟภ. 

๒๒. น.ส.ปาริชาติ เยพิทักษ หัวหนาแผนกสารสนเทศ  อต. 

๒๓. นายชานน วาสิกศิริ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  สป. 

๒๔. นายศิริวัฒน บุปผาเจริญ หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

๒๕. น.ส.นุชนาถ  ประทีปธีรานันต ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  สป. 

๒๖. นางสาวดารา รักษาชาติ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  สดร.สป. 

๒๗. นายสยาม อินทรสกุล แทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 

๒๘. นายพิชัยยะ ตุระซอง แทน ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข สป. 

๒๙. นายสมเกียรติ หงสเปนสุข แทน ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สป. 

๓๐. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร ผูแทน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สป. 

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

๓๒. นางเสาวลักษณ กิจนุสนธ์ิ รกท.ผูอํานวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร.สป. 
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๓๓. น.ส.จิรวดี บรรพบุตร ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาโครงสรางระบบงานและระบบบริหาร 

  แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กพร.สป. 

๓๔. นายวีระ แสงจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สดร.สป. 

๓๕. นายบัญชา  ดวงดีแกว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สดร.สป. 

ผูรวมประชุม 

๑. นางพรรณวิภา  ปยัมปุตระ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สดร.สป. 

๒. นายวรพจน จตุรนตรัศมี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  สกถ.สป. 

๓. น.ส.รัตนาภรณ หนูกล่ิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  สกถ.สป. 

๔. น.ส.ศุจิกร หิตะพันธ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กจ.สป. 

๕. นางชลิดา คงเขียว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สบจ.สป. 

๖. น.ส.พิชฎา เจริญหาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สบจ.สป. 

๗. นายปรีชา กาญจนอุดม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ปค. 

๘. นายมนูญ ชุมจันทร นักวิชาการท่ีดินชํานาญการ  ทด. 

๙. นายพีรวิทย พงศสุรชีวิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สถ. 

๑๐. นายสุรสิทธ์ิ ยันตะบุษย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สถ. 

๑๑. นางดวงสมร เอกอุรุชัยเทพ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ยผ. 

๑๒. น.ส.สาวิขตรีญ จาพันธุ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ปค. 

๑๓. น.ส.นฤมล อ้ึงอุปละชัย นักวิเคราะหระบบงาน ๗  กปภ. 

๑๔. นายกิตติศักด์ิ ทองยวน นักวิชาการคอมพิวเตอร ๔  กปภ. 

๑๕. น.ส.รัตนฐานิกาณ สุจริต หัวหนาแผนประมวลผลขาวสารและฐานวิชาการ  กฟภ. 

๑๖. น.ส.ปทมา  อนุพงศอภัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๖  อต. 

๑๗. น.ส.ณัฐสุดา จันทรเมืองไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๕  อต. 

๑๘. นางชัชชญา อวนแกว นักวิชาการ ๑๐ กปน. 

๑๙. น.ส.เปมิกา คลายทอง นักทรัพยากรบุคคล  กปน. 

๒๐. นายเกรียงศักด์ิ มิตรประโชติ เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ปค. 

๒๑. น.ส.วรพรรณ เกียรตินันทน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปภ. 

๒๒. น.ส.ดาวหวัน แสงออง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปภ. 

๒๓. น.ส.เกษศิรินทร ทาไชยลักณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปภ. 

๒๔. น.ส.สิปปกา  พิมล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.สป. 

๒๕. น.ส.วรรษมณ บูรณรัช นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ. 

๒๖. น.ส.วรรณา สุชาติสุธาธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปภ. 

๒๗. น.ส.ชลธิชา ปนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปภ. 

๒๘. นางก่ิงกาญจน จันทรขํา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ยผ. 

๒๙. นายพรพิสุทธ์ิ บุญศิริ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปภ. 

๓๐. น.ส.ธัญลักษณ นันทมนตรี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สบจ.สป. 
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๓๑. นายสมโภช พ่ึงบุญ วิศวกรรังวัดชํานาญการพิเศษ ทด. 

๓๒. นายการุณย หอกุล วิศวกรรังวัดชํานาญการ ทด. 

๓๓. น.ส.กรรทิมา สาสิงห นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กพร.สป. 

๓๔. นายภูมิ คําชํานาญ พนักงานราชการวิเคราะหนโยบายและแผน ยผ. 

๓๕. นางแพรวรรณ ธีนาท กลุมพัฒนาระบบบริหาร ปค. 

๓๖. น.ส.ทิพวรรณ นันทหาญ สํานักงานเลขานุการกรม ปค. 

๓๗. น.ส.ณัฐศรัณย คงภู นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.สป. 

๓๘. นางตวงรัตน  จันทรประดิษฐ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

๓๙. นางทิพยวารี สุขใจ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ทด. 

๔๐. นายพิสุทธ์ิ วรรณฉัตรศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๔๑. น.ส.ชลธิชา ชัยศิริรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๔๒. นายวีรชัยรัตน ควรนิคม ผูอํานวยการกองมาตรฐานระบบจําหนวยฝายบริหารงานกลาง 

๔๓. นายบุญประสิทธ์ิ เงินทองมาก วิศวกรไฟฟา ๘ ปกน. 

๔๔. นายนิตินัน คําคง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๔๕. นายชชวาส สุวรรณ ผูอํานวยการกองนิติการ กฟน. 

๔๖. น.ส.พัณณัณ กิจพัทยากุล นิติกร ๖ กฟน. 

๔๗. นายชัยชนะ สารสินธร นิติกร ๔ กฟน. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๔๕  น.  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 

๒.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ 

 กระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังท่ี ๘๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ แตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือน

มหาดไทย ๔.๐  โดยมี นายเริงศักด์ิ มหาวินิจฉัยมนตรี คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนท่ีปรึกษา 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนประธาน 

คณะทํางานประกอบดวย นายสุธี  ทองแยม รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดานการ

ปกครอง ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูแทนอธิบดีทุกกรมและผูแทนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย สํานัก/กองในสังกัด สป.ท่ีเก่ียวของ ฝายเลขานุการประกอบดวยสถาบันดํารงราชานุภาพ และ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางและรูปแบบการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐         

ใหสอดคลองและรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตนแบบ    

ในการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ กํากับ ติดตาม ประสานงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขับเคล่ือนมหาดไทย 

๔.๐ ใหเปนรูปธรรม และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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เรื่องเพื่อทราบ  

๒.๒   การขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ตามนโยบายรัฐบาล (กพร.สป.) 

 ๒.๒.๑ รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐ ภาครัฐจึงจําเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียนเขาสูการเปน

ระบบราชการ ๔.๐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและระบบราชการตองปรับเปล่ียนแนวคิดและวิธีการทํางานใหมสามารถ

เปนท่ีพ่ึงของประชาชน โดยมีปจจัยความสําเร็จ ๓ ประการ คือ การสานพลังทุกภาคสวน (Collabaration) การสราง

นวัตกรรม (Innovation) และการปรับตัวเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization) 

 ๒.๒.๒ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ไดมีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย เมษินทรีย) เปนรองประธาน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผูแทน หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปนกรรมการ และเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและ

เลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทางและยุทธศาสตรการดําเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 การพิจารณากําหนดหรือ

คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ตนแบบท่ีสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือขับเคล่ือนใหเปนรูปธรรม 

 ๒.๒.๓ คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 ไดมีการ

ประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานท่ีประชุมไดพิจารณากรอบ

การดําเนินการปฏิรูป เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0 ใน ๒ เร่ืองหลัก ไดแก ๑) การปฏิรูประบบ

ราชการ และ ๒) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ ดังน้ี 

๑. การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) ๒.การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๑ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service 
Reform) 
๑.๒ การพัฒนาและรังสรรคนวัตกรรมใหมๆ  (Sandbox) 
๑.๓ การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) 
      - การแกไขกฎหมายเพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ        
        ของประชาชน 
๑.๔ การเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government ) 
       - Data Exchange Center และ Citizen Inbox) 

๒.๑ การปรับเปล่ียนดานการเรียนรู 
๒.๒ การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีพึง
ประสงค 

 ๒.๒.๔ ในการประชุมหารือขอราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ หองประชุมดํารงธรรม รมว.มท. ไดมอบหมายใหคณะทํางานฝายการเมืองของกระทรวงมหาดไทยหารือ
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําขอมูลนโยบายขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคล่ือนการ
ทํางานของ มท.และผวจ. 
 ๒.๒.๕ ในการประชุมคณะทํางานฝายการเมืองกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงมีท่ีปรึกษา รมว.

มท. (นายอนุชา โมกขะเวส) เปนประธาน ซ่ึงไดเชิญผูแทน สดร.สป. ศสส.สป. สนผ.สป. และกพร.สป. รวมหารือแนว

ทางการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ โดยมีมติใหใชกรอบแนวทางตามท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป ซ่ึงมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมุงขับเคล่ือนใน ๒ เร่ืองหลัก ไดแก การปฏิรูประบบราชการ (Government  

Reform) มอบหมาย กพร.สป. เปนเจาภาพ และการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ มอบหมาย สดร.สป. เปนเจาภาพ  

 จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 



- ๕ - 

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ในดานการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ ไดมีการขับเคล่ือนผานคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสูศตวรรษ

ท่ี ๒๑ โดยมีนายสุวิทย เมษินทรีย เปนท่ีปรึกษา นายเทียนฉาย กีระนันทน เปนประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือ

ผูแทนรวมเปนคณะอนุกรรมการ มีการประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนการเตรียมคนไทยสูศตวรรษ

ท่ี ๒๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมได ดังน้ี  

๑) กําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยเพ่ือนําไปสูการเปนคน

ไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ ไว ๒ แนวทาง คือ 

  - การปรับเปล่ียนดานการเรียนรู (เจาภาพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน) เพ่ือปรับเปล่ียน

คนไทยใหใฝเรียนรู, มีกระบวนการคิดวิเคราะหตามหลักเหตุผล, สามารถสังเคราะห, บูรณาการ, และสรางสรรค

นวัตกรรม  

  - การปรับเปล่ียนวัฒนธรรม(เจาภาพ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) เพ่ือใหคนไทยมีหลักคิด 

(mindset) ท่ีพึงประสงค ไดแก พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ โดยการขับเคล่ือนใหเกิดการ

ปรับเปล่ียนสังคมไทยอยางเปนองครวม สงเสริมบทบาทองคกรภาคประชาสังคมใหเขามามีสวนรวมเปนพลังในการ

ปรับเปล่ียนสังคมใหดีข้ึน ปรับเปล่ียนคนไทยสูการเปน “พลเมืองดี” ใน ๕ ลักษณะ ไดแก “พอเพียง มีวินัย สุจริต   

จิตสาธารณะ รับผิดชอบ”  

๒) ท่ีประชุมไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัด มท. สํารวจแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของกับการ

ปรับเปล่ียน   หลักคิดท้ัง ๕ ดานดังกลาว สงใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวันท่ี ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๑ 

๓) กําหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคี/เครือขาย/สมาคม ในวันท่ี ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑โดยในสวนของกระทรวงมหาดไทยมีภาคีเครือขายในสังกัดเขารวมประชุมฯ ไดแก กรมการพัฒนา

ชุมชน กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย สมาคม

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย และสมาคมกํานันผูใหญบาน

แหงประเทศไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเชิญเขารวมประชุมโดยตรง 

๔) กําหนด Kick off เพ่ือเปดตัวโครงการในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ 

 (๑)  ดานการปฏิรูประบบราชการ 

  กพร.สป. ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในกรอบการปฏิรูประบบราชการ (Government  Reform) 

ไดนํากรอบทิศทางในระดับนโยบายมาแปลงสูการปฏิบัติ เพ่ือใหหนวยงานเสนอแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับ       

ทิศทางการพัฒนามหาดไทย ๔.๐ ในแตละดาน โดยไดจัดทํา “ นิยาม” ของแตละภารกิจ ดังน้ี 



- ๖ - 
  
 ๓.๑.๑ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
  - ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหสอดรับกับบทบาทภารกิจใหม 
  - ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหงาย ลดกระบวนการ มีชองทางการบริการท่ีสะดวกทันสมัย รวดเร็ว  
มีกรอบและมาตรฐานท่ีชัดเจน  เชน การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
  - ทบทวนภารกิจและบทบาทของหนวยงาน หากเปนงานท่ีสามารถถายโอนให อปท. หรือ 
outsourcing  ได ควรดําเนินการเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  - ตอบสนองตอขอรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว 
  - เช่ือมโยงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  ๓.๑.๒ การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมใหมๆ  (Sandbox)  
  - คิดคนและแสวงหาวิธีการใหมๆ ในการจัดการองคการ การดําเนินงาน และการบริการ ใหสามารถ
ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วมีคุณภาพ    
  - ใหอิสระความคลองตัวทางการบริหาร (ลดการควบคุม) เพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิ  
  - แนวคิดการมีสวนรวม สานพลังความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ  ตามแนวทางประชารัฐ  
 ๓.๑.๓  การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) 
  - ปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานรูปแบบใหม เชน กฎหมายท่ีมีความลาสมัยกฎหมายท่ีเปน
อุปสรรคตอการทํางาน  และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของประชาชน  
  ๓.๑.๔  การเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
   - ประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดงาย สะดวก รวดเร็ว เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลาสรางความโปรงใส 
   - เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานในการใหบริการประชาชนผานระบบออนไลน โดยลดการขอ
เอกสารท่ีภาคราชการมีอยู เชน ขอรับบริการผานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ  
   - เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ปรับระบบการทํางานใหใชดิจิทัลมากข้ึน ปรับเปล่ียนกระบวนการ
ทํางานภายใน / ขามหนวยงาน การบูรณาการฐานขอมูลภาครัฐ และเขาถึงขอมูลสารสนเทศภาครัฐ 
 โดยฝายเลขานุการไดเสนอตัวอยางโครงการ ซ่ึงอาจนํามาเสนอเปนแผนงาน/โครงการรองรับการขับเคล่ือน
มหาดไทย ๔.๐ ไดแก การจัดทําระบบแผนท่ีรังวัด โดยใชดาวเทียมท่ีมีพิกัดแมนยํา (ระบบดาวเทียม RTK) การคนหา      
รูปแปลงท่ีดินบนมือถือ (App : Lands Maps) ระบบคลังขอมูลสาธารณภัยแหงชาติของกรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
การเช่ือมโยงขอมูลประชาชนกับบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครอง นโยบายผังเมือง ๔.๐     
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง การเตรียมความพรอมดานบุคลากรทองถ่ินเร่ือง ๔.๐ ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน การขายสินคา Otop ผานเว็ปไซต (Otopthai Shop) แผนปฏิรูปองคการ การรวบรวมฐานขอมูลทุกกรม    
ในกระทรวงมหาดไทย ระบบส่ือสารแบบรวมศูนย (Unified Communications) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย การแจงขอมูลขาวสารนํ้าประปา (MWA On mobile) ของการประปานครหลวง (PWA wallet) ของ    
การประปาสวนภูมิภาค การชําระคาไฟ (MEA Smart life) มหานครไรสายของการไฟฟานครหลวง และการชําระ
คาบริการผาน App บนมือถือ (PEA Mobile) ฯลฯ  
 ท้ังน้ี ขอใหกรม/รัฐวิสาหกิจ เสนอแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองตามกรอบการดําเนินการ โดยเปนงาน
สําคัญและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ และเห็นผลเปนรูปธรรมภายใน ๑ ป 
อยางนอยหนวยงานละ ๑ - ๒ เร่ือง สําหรับภารกิจท่ีตองใชระยะเวลามากก็สามารถกําหนดเปนแผนในระยะกลางและ
ระยะยาวได และเสนอโครงการฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
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 (๒)  ดานการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ 

 เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาท่ีคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

สถาบันดํารงราชานุภาพจึงไดนํากรอบแนวทางตามประเด็นการปรับเปล่ียนหลักคิดท่ีพึงประสงค ไดแก “พอเพียง มี

วินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ “ มากําหนดคํานิยาม ในแตละดาน ดังน้ี 

 พอเพียง คือ ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอ่ืนดวยความ

รับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกันความเส่ียงและพรอมรับการ

เปล่ียนแปลง 

 มีวินัย คือ ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมเปนปกติ

วินัย ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

  สุจริต คือ ประพฤติตรงตามความเปนจริง ท้ังทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการ

ดําเนินชีวิต มีความละอาย และเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

 จิตสาธารณะ คือ จะเปนผูใหและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนความสุขสวนตน เพ่ือประโยชนแกสวนรวมเขาใจ 

เห็นใจผูท่ีมีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษส่ิงแวดลอม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือ

แกปญหา หรือรวมสรางสรรคส่ิงท่ีดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิงตอบแทน 

 รับผิดชอบ คือ มีความต้ังใจในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย

กําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจ

ในผลงาน 

 โดยใหหนวยงานจัดสงแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองตามประเด็นดังกลาว และนํามาจัดกลุมการดําเนินการ

เตรียมคนของกระทรวงมหาดไทยใน ๒ มิติ ผานกลไกประชารัฐท่ีกระทรวงมหาดไทยมีอยูในทุกระดับและครอบคลุม

พ้ืนท่ีท่ัวประเทศไดแก 

 ๑) พัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ผานการพัฒนาระบบและบุคลากรท่ีเปนเลิศพรอมรับการ

เปล่ียนแปลง การพัฒนาสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู 

 ๒) การพัฒนาศักยภาพประชาชน ผานการพัฒนาผูนําชุมชน เครือขายภาคประชาชน กํานัน ผูใหญบาน 

และผูนําทองถ่ิน และผานการเสริมสรางความรูดานอาชีพ การสรางความเขมแข็งในชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ     

ฐานราก การสงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใหเปนวิถีชีวิต 

 จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ ตามท่ีเสนอ  

๓.๒ แผนงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย 

Thailand 4.0 

 (๑) การปฏิรูประบบราชการ จํานวน ๑๓ โครงการ 

(๒) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ จํานวน ๓๖ โครงการ 

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 



- ๘ - 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ ไปดําเนินการวิเคราะหบทบาทภารกิจของหนวยงานเพ่ือสนับสนุน

การขับเคล่ือนมหาดไทย ๔.๐ และเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด โดยขอใหเนน

แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีสงผลกระทบตอประชาชน หรือแผนงาน/โครงการตาม Function ท่ีสงผลกระทบถึงประชาชน 

และสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จเห็นผลเปนรูปธรรมภายใน ๑ ป อยางนอยหนวยงานละ ๑ - ๒ เร่ือง สําหรับภารกิจ  

ท่ีตองใชระยะเวลามากใหกําหนดเปนแผนระยะกลาง และระยะยาว โดยขอใหสงขอมูลใหฝายเลขานุการภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด คือดานเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดานการปฏิรูประบบ

ราชการ ภายในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

 มอบสถาบันดํารงราชานุภาพ และกลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไปวิเคราะห

และจัดทํามหาดไทย ๔.๐ ในภาพของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือยกระดับสูการเปล่ียนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 

ตอไป 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 

       (นายบัญชา ดวงดีแกว) 
       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

       ผูจดรายงานการประชุม 


