
 
ระเบียบวาระการประชุมรวม 

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

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

---------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๒.๑ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๙/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานสายดวน 

      มหาดไทย (Call Center Smile Line) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
 ๒.๒ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๐/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
         และวิเคราะหเรือ่งราวรองทุกข (Smile Team) 
 ๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ศูนยดํารงธรรม ๑๕๖๗  

      เพื่อสรางรอยยิ้มใหแกประชาชน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑ การแบงมอบหนวยงานเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงาน 
 ๓.๒ สถานที่ตั้งโครงการ Call Center Smile Line และสถานที่ทํางานของ  

      คณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทกุข (Smile Team) 
    ๓.๓ งบประมาณโครงการ Call Center Smile Line 
   ๓.๔ แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมรวม 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   รอง ปมท. : ………………………………………………………………………………………….. 
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   นายวุฒิพงศ ฉายแสง ที่ปรึกษา รอง นรม./รมว.มท. | ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๒.๑ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๙/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตัง้คณะทํางานสายดวน 
มหาดไทย (Call Center Smile Line) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
   กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  
แตงตั้งคณะทํางานสายดวนมหาดไทย เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองทุกข 
(Call Center Smile Line) และดําเนินการรวมกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม 
สื่อสารมวลชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการบูรณาการการแกไขเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธผล
การดําเนินงานใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง และรวดเร็ว โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนหัวหนา
คณะทํางาน หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปนรองหัวหนาคณะทํางาน รองหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมและรองหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัด
กรุงเทพมหานคร และหัวหนาหนวยงานในสังกัด สป.มท. ที่เกี่ยวของ เปนคณะทํางาน ผอ.สํานักตรวจ
ราชการและเรื่องราวรองทุกข เปนเลขานุการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดทราบ 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
    ๒.๒ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๐/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการ
กลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข (Smile Team) 
   กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งที่ ๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข (Smile Team) เพื่อรับผิดชอบการ
ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนใหการจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องรองทุกข และบูรณาการการแกไขเรื่องรองเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยฯ 
โดยมี ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ เปนประธานกรรมการ พลโทภิญโญ เข็มเพชร เปนรองประธานกรรมการ 
ผูแทนองคกร สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ นางสาวสุวดี พันธุพานิช เปน 
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กรรมการและเลขานุการ ผอ.สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 
 จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดทราบ 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
 
 
    ๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ศูนยดํารงธรรม ๑๕๖๗ เพื่อสราง
รอยยิ้มใหแกประชาชน 
   การดําเนินงานเพื่อจัดตั้ง Call Center Smile Line เปนการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการใหบริการของศูนยดํารงธรรม มท. ที่มีอยูเดิมใหมีความทันสมัย โดดเดน เปนที่พึ่งพิง
และสรางรอยยิ้มใหแกประชาชน จึงจําเปนตองใชบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณจํานวนมาก 
กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทําเปน โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ “ศูนยดํารงธรรม ๑๕๖๗” 
เพื่อสรางรอยยิ้มใหแกประชาชน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดทราบ 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑ การแบงมอบหนวยงานเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงาน 
          เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีเจาภาพผูรบัผิดชอบงานแตละ
ดานอยางชัดเจน จึงเห็นควรแบงมอบดังนี ้
   (๑) การมอบหมายงานดานการอํานวยการ 
    ๑.๑ สํานักงานตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. รับผิดชอบการ
จัดทําเอกสารประกอบการประชุมของคณะทํางานฯ และคณะกรรมการฯ 
    ๑.๒ กองคลัง สป. รับผิดชอบการสนับสนุนอาหารวางและเครือ่งดื่ม  
    ๑.๓ กองกลาง สป. รับผิดชอบการจัดหองประชุม 
   (๒) การมอบหมายงานดานบริหาร 
    เพื่อใหการดําเนินงานของ Call Center Smile Line เปนไปดวยความ
เรียบรอย และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูรองเรียน เหน็ควรจัดโครงสรางการบริหารและบุคลากร 
รับผิดชอบงาน ดังนี ้
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    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.) 

 จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพจิารณา 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
     ๓.๒ สถานที่ตั้งโครงการ Call Center Smile Line และสถานที่ทํางานของ
คณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข (Smile Team) 
   กระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรบัจัดตั้ง Call Center 
Smile Line ไว ๒ หอง ประกอบดวย 
   (๑) หองงานประชุม กองกลาง สป. ตั้งอยูบริเวณทางเขากระทรวงมหาดไทย 
ประตูหนา ติดกับหองผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สป. ขนาดกวาง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร ใชงบในการ
ตกแตงเพียงอยางเดียว 
   (๒) หอง CCTV ติดกับหอง ศปก.มท. ขนาดกวาง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๘.๘๗ เมตร 
ใชงบประมาณในการปรับปรุงและเคลื่อนยายอุปกรณประมาณ ๑ แสนบาท และงบประมาณในการตกแตง 
   ในชั้นนี้เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณในการดําเนินงาน และระยะเวลาในการ
จัดตั้งศูนย จึงเห็นควรใหหองงานประชุม กองกลาง สป. เปนที่ตั้ง Call Center Smile Line 

 จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพจิารณา 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
 



- ๔ - 
 
    ๓.๓ งบประมาณโครงการ Call Center Smile Line 
   เนื่องจากโครงการจัดตั้ง Call Center Smile Line เปนนโยบายเรงดวนของ   
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แตกระทรวงมหาดไทยไมไดตั้งงบประมาณไว
รองรับ จงึเห็นควรดําเนินการเรื่องงบประมาณ ดังนี้ 
   (๑) งบประมาณสําหรับบริหารโครงการ วงเงิน ๑๓๔ ลานบาท 
        เห็นควรงบรับการสนบัสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และรัฐวิสาหกจิใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
   (๒) งบประมาณสําหรับแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
       เห็นควรแจงใหจังหวัดตั้งงบประมาณสําหรับแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน จังหวัดละ ๓-๕ ลานบาท ตามขนาดของพื้นที่และประชาชน 

 จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพจิารณา 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
 
    ๓.๔ แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
   เพื่อใหการดําเนินงานสามารถสนองตอบตอนโยบายของผูบริหาร จึงเห็นควร
กําหนดเปดตัวโครง 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. รับผดิชอบ 
   (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./สตร.สป. รบัผิดชอบ 
       โดยมี นายทิมโมตี้ เลิศสมิติวันท และคณะ สนบัสนุน 
   (๔) การจัดบุคลากรประจํา Call Center Smile Line 
       โดยมี ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ และคณะ สนบัสนุน 

   ทั้งน้ี สําหรับแผนการปฏิบัติงานประจําป เห็นควรพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป หลังจากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว 
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 จึงเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพจิารณา 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

       ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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