
รายงานการประชุมรวม 

คณะทํางานสายดวนมหาดไทย (Call Center Smile Line) และ 
คณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข (Smile Team) 

วันจันทรท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๑  อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย 

---------------------------------------------------- 
 
คณะทํางานฯ ผูเขารวมประชุม 
๑. นายประชา เตรัตน  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย    หัวหนาคณะทํางาน 
๒. นายวันชาติ วงศชัยชนะ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงฯ    รองหัวหนาคณะทํางาน 
๓. นายสถาพร ศิริภักดี  รองอธิบดีกรมการปกครอง    คณะทํางาน 
๔. นายมณเฑียร ทองนิตย รองอธิบดีกรมที่ดิน     คณะทํางาน 
๕. นายนิสิต  จันทรสมวงศ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน    คณะทํางาน 
๖. นายวรวิทย สายสุพัฒนผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง   คณะทํางาน 
๗. วาที่ ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาฯ   คณะทํางาน 
๘. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คณะทํางาน 
๙. นางเพียงใจ วิศรุตรัตน  รองปลัดกรุงเทพมหานคร     คณะทํางาน 
๑๐. นายวิกรม สุวรรณชมภู ผูชวยผูวาการการประปานครหลวง   คณะทํางาน 
๑๑. นายสมชาย มนตบุรีนนท รองผูวาการการประปาสวนภูมิภาค   คณะทํางาน 
๑๒. นายวิทูร จงเจริญพรชัย รองผูวาการการไฟฟานครหลวง    คณะทํางาน 
๑๓. นางอรุณศรี จงเจียมจิตต ผูอํานวยการกองสื่อสารองคกร กฟภ.   คณะทํางาน 
๑๔. นายภวัต รัตนวรางค  รองผูอํานวยการองคการตลาด    คณะทํางาน 
๑๕. นางอังคนา ชิตะติตติ  แทน ผอ.สํานักนโยบายและแผน สป.   คณะทํางาน 
๑๖. นายพงษศักดิ์ ยศย่ิง  แทน ผอ.สถาบันดํารงราชานุภาพ สปง   คณะทํางาน 
๑๗. นายวันชัย คงเกษม  ผอ.สํานักพัฒนาและสงเสริมฯ สป.    คณะทํางาน 
๑๘. นายกําธร ชวยเมือง  แทน ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป.   คณะทํางาน 
๑๙. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ แทน ผอ.สํานักกฎหมาย สป.      คณะทํางาน 
๒๐. นายสันติธร ยิ้มละมัย แทน หัวหนาสํานักงาน กถ.สป.      คณะทํางาน 
๒๑. นายสยาม ศิริมงคล  ผอ.กองการเจาหนาที่ สป.      คณะทํางาน 
๒๒. นางวันเพ็ญ มังศรี  แทน ผอ.กองคลัง สป.       คณะทํางาน 
๒๓. นายชวลิต จรัสตระกูล แทน ผอ.กองกลาง สป.       คณะทํางาน 
๒๔. นายชัชวาลย ฉายะบุตร แทน ผอ.กองการตางประเทศ สป.       คณะทํางาน 
๒๕. นายอภิชัย ชัยชมภู   รกท. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.   คณะทํางาน 
๒๖. น.ส.สุนียรัตน พรไกวัล แทน ผอ.ศูนยปฏิบัติการ มท.    คณะทํางาน 
๒๗. นายวรสิฎฐ หลามงคล แทน ผอ.สํานักตรวจราชการฯ สป.    คณะทํางาน 
            และเลขานุการฯ 
๒๘. นางบุษบา ธรรมรักษ  ผอ.กองสารนิเทศ สป.       คณะทํางานและ 
            ผช.เลขานุการฯ 
๒๙. นายทัพพเทพ สุนทรพลเชฎฐ ผอ.ศูนยดํารงธรรม มท.     คณะทํางานและ 
            ผช.เลขานุการฯ 
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คณะกรรมการฯ ผูเขารวมประชุม 
๑. ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ 
๒. พล.ท.ภิญโญ เข็มเพชร  รองประธานกรรมการฯ 
๓. นายชูหวัง หัตถกิจโกวิท กรรมการ 
๔. นายทิมโมตี้ เลิศสมิติวันท กรรมการ 
๕. ดร.ศักดิ์เกษม นิยมวานิช กรรมการ 
๖. นายพิรัส ศิริขวัญชัย  กรรมการ 
๗. นายยุทธพงษ นิทัศนานันท กรรมการ 
๘. นายเดนพงศ เจริญทิพย กรรมการ 
๙. นางสุนีย วีรีรัตน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   รอง ปมท.บ : ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการประชุมในวันนี้ เปนการประชุม
รวมระหวางคณะทํางานสายดวนมหาดไทย (Smile Line) และคณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะห
เรื่องราวรองทุกข (Smile Team) คําสั่งปรากฏตามเอกสารวาระ ๒.๑ – ๒.๒ สวนสาเหตุที่ตองมีการ
จัดตั้ง Smile Line & Smile Team เนื่องจากที่ปรึกษา รอง นรม./รมว.มท. พิจารณาเห็นวา 
กระทรวงมหาดไทย มีเรื่องราวรองทุกขมากมาย อยากใหคนรองเรียน ไดรับความสุขกลับไป 
   ดร.วุฒิพงศฯ : ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะห
เรื่องราวรองทุกข สวนใหญเปนภาคเอกชน ที่จะมาเสริมการทํางานของกระทรวงมหาดไทยในการทําให
ประชาชนมีความสุข มีรอยยิ้ม เพราะการทํางานในยุคนี้ แตละหนวยงานจะรับเรื่องเพียงอยางเดียวไมได 
ตองทํางานใหประชาชนมีความสุขดวย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๒.๑ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๙/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตัง้คณะทํางานสายดวน 
มหาดไทย (Call Center Smile Line) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
   รอง ปมท.บ : ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  แตงตั้งคณะทํางานสายดวนมหาดไทย เพื่อรับผิดชอบการจัดตั้ง
ศูนยรับเรื่องรองทุกข และดําเนินการรวมกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม สื่อสารมวลชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการบูรณาการการแกไขเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง และรวดเร็ว โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนหัวหนาคณะทํางาน 
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปนรองหัวหนาคณะทํางาน รองหัวหนาสวนราชการระดบักรม
และรองหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และหัวหนาหนวยงานในสังกัด สป.มท. 
ที่เกี่ยวของ เปนคณะทํางาน ผอ.สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข เปนคณะทํางานและเลขานุการ 
ผอ.กองสารนิเทศ สป. ผอ.ศูนยดํารงธรรม มท. เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    ๒.๒ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๐/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการ
กลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข (Smile Team) 
   รอง ปมท.บ : ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งที่ ๙๐/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข 
(Smile Team) เพื่อรับผิดชอบการประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การขับเคลื่อนใหการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองทุกข และบูรณาการการแกไขเรื่องรองเรียน รวมทั้งประชาสัมพนัธ 
ผลการดําเนินงานของศูนยฯ โดยมี ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ เปนประธานกรรมการ พลโทภิญโญ เข็มเพชร  
เปนรองประธานกรรมการ  ผูแทนองคกร  สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ 
นางสาวสุวดี พันธุพานิช เปนกรรมการและเลขานุการ ผอ.สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. 
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
    พล.ท.ภิญโญฯ : ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ปจจุบันดํารงตําแหนง รอง ผอ.
สํานักการขาว กอ.รมน. เคยดํารงตําแหนงรอง ผอ.รมน.จ.สระแกว ในโครงสรางของ กอ.รมน. โดยเฉพาะ
ในจังหวัดมีหนวยงานที่สามารถตรวจสอบความทุกขของประชาชน มีสวนการขาวและงานมวลชนอยูใน
พื้นที่ สามารถสนับสนุนการแกไขเรื่องรองเรียนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ Smile Team สวนใหญ
จะเปนพลเรือน จะบูรณาการกับทุกกระทรวงในการทํางานรวมกัน 
   นายทิมโมตี้ฯ : ไดแจงตอที่ประชุมวา ในเมืองไทยมีชาวตางชาติเขามามาก และ
ปจจุบันเมืองไทย ไมไดเปน Land of Smile เหมือนเมื่อกอน เราตองมาคิดรวมกันวาตองทําอยางไรให
คนไทยกลับมายิ้มอีกครั้ง เพราะบางครั้งแคคนย้ิมใหกันปญญาก็ลดไปแลวครึ่งหนึ่งแลว 
   นายชูหวังฯ : ไดแจงตอที่ประชุมวา คุณทิมโมตี้ฯ เปนชาวตางชาติ เปนผูจุด
ประกายโครงการ เพราะชาวตางชาติไมเห็นรอยยิ้มของคนไทย ทีมงานรอง นรม./รมว.มท. ไดศึกษา 
พบวา ศูนยดํารงธรรม มท. ทําดีอยูแลว แตควรพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยมองเปน ๔ ประเด็น 
   (๑) มท. มีคนรับเรื่องรองเรียนอยูแลว เพียงแตพัฒนาระบบเพิ่มเตมิ 
   (๒) เรือ่งรองเรียน ตองมีการวิเคราะหเนื่องจากเรือ่งทีเ่ปนปญหาจริงกับไมจรงิ
ปะปนกันอยู บางกรณีเราสามารถแกไขไดดวยตนเอง บางกรณีตองใช Smile Team ซึ่งมีชุดเล็ก-กลาง-
ใหญ ขึ้นอยูกับขนาดของปญหา 
   (๓) Smile Team มีผูตรวจราชการฯ สนับสนุนการทํางาน จะทําใหการแกไข
ปญหามีความสมบูรณย่ิงขึ้น  
   (๔) สวนที่สําคัญที่สุดคือการประชาสัมพันธ เพราะกระทรวงมหาดไทยทําเรื่อง
ดี ๆ มากมายแตประชาชนสวนใหญไมรู แตพอมีเรื่องเล็กๆ ที่ไมดีกลับมีขาวออกไปทั่วประเทศ งาน
ประชาสัมพันธของกระทรวงมหาดไทย จะทําสัญญากับ อสมท.ในลักษณะหนวยงานของรัฐดวยกัน จะมี
ประเด็นตางๆ ประชาสัมพันธตลอดป ซึ่งจะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีทั้งกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลและ
ประเทศไทย 
   ดร.ศักดิ์เกษมฯ : ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจที่จะทําให 
๑๕๖๗ เปนเสมือน ๑๙๑ ประชาชนมีความเดือดรอนเมื่อใดก็นึกถึง ๑๕๖๗  หากประชาชนโทรศัพท   
เขามาแลวไมมีผูรับสาย ระบบจะบันทึกเสียงไว เชาวันรุงขึ้นหนวยงานตนสังกัดก็จะเปดระบบเพื่อฟงขอ
รองเรียนและดําเนินการแกไข ผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาไดตลอดเวลา 
  ผอ.ศดธ : ไดแจงตอที่ประชุมวา ศูนยดํารงธรรม มท.เปดดําเนินการมาตั้งแต  
๑ เมษายน ๒๕๓๖ และไดมีการปรับปรุงรูปแบบใหมใหบริการทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
ตลอดระยะเวลาที่เปดบริการ มีประชาชนรองเรียนผานชองทางตาง ๆ  ทั้งโทรศัพท จดหมาย อเีมล เวบ็ไซต 
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เว็บไซต และมาดวยตนเองจํานวนมาก ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ มีผูรองเรียนถึง ๕๙,๒๔๖  
ราย หรือเฉลี่ยปละ ๑๑,๘๔๙ ราย สามารถแกไขจนยุติไดเฉลี่ยรอยละ ๘๐ ตอไป ในป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ มีเรื่องรองเรียนทั้งหมด ๑,๑๙๘ เรื่อง แกไขจนยุติแลว ๕๘๙ เรื่อง ในชวงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่มีปญหาอุทกภัย มีประชาชนรองเรียน ๖,๐๐๐ กวาราย สวนใหญเปนเรื่องการขอถุง 
ยังชีพ  เรือ  เครื่องสูบน้ํา  แตหลังจากน้ําทวมจะเปนเรื่องปญหาขยะ การเยียวยาชวยเหลือ การซอมแซม 
ที่อยูอาศัย และการประกอบอาชีพ ศูนยดํารงธรรม มท. มีขาราชการ ๖ คน ไดรับคาตอบแทนจากการ 
อยูบริการประชาชนหลังเวลาราชการ เดือนละประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นจะเปนคาระบบโทรศัพท
เฉลี่ยปละ ๖๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    ๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ศูนยดํารงธรรม ๑๕๖๗ เพื่อสราง
รอยยิ้มใหแกประชาชน 
   รอง ปมท.บ : ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การดําเนินงานเพื่อจัดตั้ง Call 
Center Smile Line เปนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการของศูนยดํารงธรรม มท. ที่มี   
อยูเดิมใหมีความทันสมัย โดดเดน เปนที่พึ่งพิงและสรางรอยยิ้มใหแกประชาชน จึงจําเปนตองใชบุคลากร 
เครื่องมือและงบประมาณจํานวนมาก กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทําเปน โครงการพัฒนาคุณภาพ   
การใหบริการ “ศูนยดํารงธรรม ๑๕๖๗” เพื่อสรางรอยยิ้มใหแกประชาชน ข้ึน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑ การแบงมอบหนวยงานเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงาน 
          ฝายเลขานุการ : ไดเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีเจาภาพผูรบัผิดชอบงานแตละดานอยางชัดเจน จึงเห็นควรแบงมอบดงันี ้
    ๒.๑ ฝายบริหาร Call Center ประกอบดวย 
     - ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ และคณะ 
     - หนวยงานในสังกัด สป.มท. (สตร. ศสส. กจ. กก. กค. กพร.) 
     - กรุงเทพมหานคร  
    ๒.๒ ฝายวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข ประกอบดวย 
     - นายอภิวิชญ วรรณะ และคณะ   
     - หนวยงานในสังกัด สป.มท.(สนผ. สดร. สกถ. สตร.) 
    ๒.๓ ฝายแกไขเรื่องรองเรียน (Smile Team) ประกอบดวย 
     - ดร.มัฆวาฬ สุวรรณเรือง และคณะ  
     - หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
     - หนวยงานในสังกัด สป.มท.(สตร. สบจ. สกม. ศปก.) 
    ๒.๔ ฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
     - นายเขมทัต พลเดช และคณะ  
     - หนวยงานในสังกัด สป.มท.(กค. สน. สตร. ตท.) 

     ดร.วุฒิพงศฯ : ไดแจงตอที่ประชุมวา ฝายบริหาร Call Center  เปนหนวยกระจาย
งานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานที่อยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนอกสังกัดกระทรวง เชน  
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การเคหะแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และสาธารณสุข เปนตน บางเรื่องตองสง Smile Team ลงไปดูแล
การแกไขปญหา คนไทยมีความตองการที่หลากหลาย คนในวัยเด็กตองการเรื่องการศึกษา พอกาวถึงวัยผูใหญ 
ก็มีความตองการเรื่องสุขภาพ หากเราสามารถทําใหประชาชนรอยละ ๖๐-๗๐ มีความสุขไดก็ถือวาบรรลุ
เปาหมาย ฝายวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข จะศึกษาเรื่องรองเรียนวาเรื่องใดที่เกิดขึ้นซ้ําซาก เรื่องใดที่แกไขครั้งเดียว 
ปญหาจบทั่วประเทศ จะมีการใหขอมูลที่แทจริงแกประชาชน สวนฝายประชาสัมพันธ จะมีรอง ผอ. อสมท. 
ดูแลดวยตนเอง สื่อมวลชนจะตองออกขาวการแกไขเรื่องรองเรียนของกระทรวงมหาดไทย ทําใหประชาชนได  
รับรูขอมูลการทํางานและมีรอยยิ้ม เราตองเนนเรื่องการสรางความสุขใหแกประชาชน   
 ผูแทน อสมท. : ไดแจงตอทีป่ระชุมวา เนื้อหาที่นําเสนอแบงออกเปน ๒ สวน คือ 
 (๑) การแกไขเรื่องรองเรียนที่ดี ๆ ของกระทรวงมหาดไทย จะเผยแพรเปน Scoop 
ความยาว ๒ นาที ๓๐ ตอน 
    (๒) การลงพื้นที่เพือ่แกไขปญหาของ Smile Team จะเผยแพรเปน Scoop   
ความยาว ๓๐ นาที เดือนละ ๒ ครั้ง  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามทีฝ่ายเลขานุการเสนอ  

 
     ๓.๒ สถานที่ตั้งโครงการ Call Center Smile Line และสถานที่ทํางานของ
คณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข (Smile Team) 
   ฝายเลขานุการ :  ไดแจงตอที่ประชุมวา กระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาสถานที่ 
ที่เหมาะสมสําหรับจัดตั้ง Call Center Smile Line ไว ๒ หอง  
   (๑) หองงานประชุม กองกลาง สป. ตั้งอยูบริเวณทางเขากระทรวงมหาดไทย 
ประตูหนา ติดกับหองผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สป. ขนาดกวาง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร 
    (๒) หอง CCTV ติดกับหอง ศปก.มท. ขนาดกวาง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๘.๘๗ เมตร  
    รอง ปมท.บ. : ไดเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจาก Call Center เปนหนาตาของ
กระทรวงมหาดไทย เห็นควรใชหองที่อยูดานหนา เพราะเขา-ออก สะดวก โดยใหกองกลาง สป. ยายอุปกรณ
เครื่องใชทั้งหมดไปไวในหอง CCTV หากมีความจําเปนตองกั้นหองก็ใหดําเนินการได  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ  
 
    ๓.๓ งบประมาณโครงการ Call Center Smile Line 
   ฝายเลขานุการ :  ไดเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากโครงการจดัตั้ง Call Center 
Smile Line เปนนโยบายเรงดวนของรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แต
กระทรวงมหาดไทยไมไดตั้งงบประมาณไวรองรบั จึงเห็นควรดําเนินการเรื่องงบประมาณ ดังนี้ 
   (๑) งบประมาณสําหรับบริหารโครงการ วงเงิน ๑๓๔ ลานบาท 
        เห็นควรงบรับการสนบัสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และรัฐวิสาหกจิใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
   (๒) งบประมาณสําหรับแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
       เห็นควรแจงใหจังหวัดตั้งงบประมาณสําหรับแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน จังหวัดละ ๓-๕ ลานบาท ตามขนาดของพื้นที่และประชาชน 
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    รอง ปมท.บ. : ไดแจงตอที่ประชุมวา หนวยงานในสังกัด สป.มท. ไมมีงบ 
ประมาณสนับสนุนโครงการ แตสวนราชการระดับกรม อาจจะไดกรมละ ๕ แสน - ๑ ลานบาท          
สวนรัฐวิสาหกิจตองดูวาแตละหนวยงานมีงบ CSR อยูเทาใด และสามารถสนับสนุนโครงการไดเทาใด    
จึงขอใหคณะกรรมการฯ เสนอรายละเอียดคาใชจายทั้งหมดใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะไดนําไปหารือ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจตอไป สําหรับการกําหนดใหจังหวัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนนั้น เคยช้ีแจงกับสํานักงบประมาณแลววางบดังกลาวมีความจําเปน 
แตไมไดรับการพิจารณา    
   ผูแทน กปภ. : ไดแจงตอทีป่ระชุมวางบ CSR ของหนวยงาน ต้ังไวตามแผนงาน
ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และไดกําหนดไวแลววาแตละโครงการใชงบประมาณเทาใด 
   รอง อ.ทด. : ไดแจงตอที่ประชุมวา งบของสวนราชการถูกจํากัดดวย พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําป ผลผลิตตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะตองบรรลุกอนจึงสามารถโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณได ซึ่งเปนอํานาจของ ผอ.สํานักงบประมาณ ในกรณีที่ตองการใหกรมสนับสนุน
งบประมาณ ขอเสนอใหใชงบบุคลากรของทุกกรมซึ่งเหลือจายจากการแตงตั้งลาชา แตคณะกรรมการฯ 
ตองประสานรอง นรม./รมว.มท. เพื่อขอใหสํานักงบประมาณ อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก
งบบุคลากร มาเปนงบดําเนินการ สวนในปตอไปขอใหทาง สป.มท.ตั้งงบประมาณรองรับโครงการ 
   ดร.วุฒิพงศ : ไดแจงตอที่ประชุมวา Smile Line & Smile Team เปน
หนาตาของกระทรวงมหาดไทย ทําใหประชาชนรูวามีคนหวงใย งบประมาณที่ใช ๖๐ กวาลานเปนงบ
ดําเนินงาน สวนงบประชาสัมพันธ อยูที่ ๗๐ ลานบาท 
   ผอ.อสมท. : ไดแจงตอที่ประชุมวา การประชาสัมพันธผลงานของศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย นอกจากจะมี Scoop ทางชอง ๙ อสมท. แลว ยังเผยแพรผานสื่อวิทยุในเครือขาย 
อสมท. และโทรทัศนผานดาวเทียมดวย ศูนยดํารงธรรม มท. ทํางานหนักแตคนไมรู ตอไปคนจะรูมากขึ้น 

   หน.ผต.มท. : ไดแจงตอที่ประชุมวา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ มีการจัดสรร
งบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด สําหรับแกไขปญหาในพื้นที่ แหงละ ๑๐ ลานบาท แตในปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดใชงบประมาณไดเฉพาะการผลักดันยุทธศาสตรของ
จังหวัดเทานั้น  
   นายชูหวังฯ : ไดแจงตอที่ประชุมวา รายละเอียดการใชจายงบประมาณไดแนบ
อยูในโครงการแลว แบงเปน ๒ สวน คือ 
    (๑) งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการโครงการ ๖๔.๕๔ ลานบาท 
แบงเปน ๔ สวน คือ คาจางบุคลากร คาใชจายสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม คาใชจายในการลงพื้นที่ 
และคาธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไดรวมคาใชจายตั้งแตวันเริ่มตนโครงการฯจนถึงวันเปดตัวโครงการ 
๑ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒๕ ลานบาท ดวยแลว 
    (๒) งบประมาณการประชาสัมพันธ ๗๐ ลานบาท  

มติที่ประชุม   ๑. ใหกองคลัง สป. ดําเนินการสํารวจงบบุคลากรเหลือจายของทุกกรม และ
เสนอสํานักงบประมาณเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และประสานรัฐวิสาหกิจในการสนับสนุน
งบประมาณ 
   ๒. ใหคณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข (Smile Team) 
จัดทํารายละเอียดการใชงบประมาณเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อพจิารณาสนบัสนุนงบประมาณตอไป 
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    ๓.๔ แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
   ฝายเลขานุการ : ไดเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินงานสามารถ
สนองตอบตอนโยบายของผูบริหาร จึงเห็นควรกําหนดเปดตวัโครง Smile Line & Smile Team ในวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๕๕ ในงานมหาดไทย ๑๒๐ ป และกําหนดแผนปฏิบัตงิานระยะสั้น ดังนี ้
   (๑) การปรบัปรุงอาคารสถานที่ วันที่ ๑ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๕  
       มอบหมาย กค.สป. สน.สป. กก.สป. สตร.สป. รับผิดชอบ 
   (๒) การวางระบบสารสนเทศเพื่อปฏบิัติงาน วันที่ ๑ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
       มอบหมาย ศสส.สป. กค.สป. สตร.สป. รับผิดชอบ  
       โดยมี ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ และคณะ สนบัสนุน 
   (๓) การเตรียมการเพื่อเปดตัวโครงการ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
       มอบหมาย สดร.สป. กค.สป. สน.สป.  ศสส.สป. และ สตร.สป. รบัผิดชอบ 
       โดยมี นายทิมโมตี้ เลิศสมิติวันท และคณะ สนบัสนุน 
   (๔) การจัดบุคลากรประจํา Call Center Smile Line 
       มอบหมาย สตร.สป. กจ.สป. และ กค.สป. รับผิดชอบ 
       โดยมี ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ และคณะ สนบัสนุน 

   ทั้งนี้ สําหรับแผนการปฏิบัตงิานประจําป เห็นควรพิจารณาในการประชุมครัง้
ตอไป หลงัจากไดรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว 
   ดร.ศักดิ์เกษมฯ : ไดเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากระยะเวลาในการทํางานมี
จํากัด การฝกอบรมเจาหนาที่ประจํา Call Center ไมสามารถดําเนินการไดทัน ในชวงแรกจึงจําเปนตอง
ขอตัวขาราชการกระทรวงมหาดไทย ที่เคยไปชวยราชการที่ Call Center ของ ศปภ. มาชวยราชการ
กอน ประมาณ ๒๐ คน ซึ่ งมีรายชื่ออยูแลวหากที่ประชุมเห็นชอบ จะไดแจงชื่อและหนวยงาน             
ใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการตอไป 

มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบตามทีฝ่ายเลขานุการเสนอ 
   ๒. เห็นชอบตามที่ ดร.ศักดิเ์กษมฯ เสนอ 

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ  

    - ไมมี - 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

(นายบัณฑิต  พรหมทอง) 
ผูบันทกึการประชุม 

 
 
 

   (นางสุนีย  วีรีรัตน)            (นายทัพพเทพ สุนทรพลเชฎฐ) 
      ผูชวยเลขานุการ Smile Team          ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรม มท. 

ผูตรวจรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


