
รายงานการประชุม 

คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการจัดทํา application สําหรับ smart phone, tablet  

ของกระทรวงมหาดไทย 
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วันศุกรที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
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๗. นายธณัฐ สุขรมย นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ปภ. คณะทํางาน 

๘. นายธนะสิทธิ์ อนันตสิริเกษม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สถ. คณะทํางาน 
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ผูเขารวมประชุม 

  ๑. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร ผอ.สวนติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส. สป. 

  ๒. นางพิศวาท ภาพสุวรรณ ผอ.กลุมพัฒนาระบบ กปน. 

  ๓. นายสุริยันต วงศเมืองแกน นักคอมพิวเตอร ๗ กปน. 

  ๔. น.ส.อารยา เซ็นเชาวนิช นักประมวลผลขอมูล ๙ กฟน. 

  ๕. นายทศพล นิติมณฑล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สทส. ศสส. สป. 

  ๖. น.ส.มรกต ชัดใจ ลูกจางเหมาทํางานวิเคราะหและประมวลผลขอมูล สตป. ศสส. สป. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

   ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ไมม ี

มติที่ประชุม ไมม ี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 

   ๒.๑ คําสั่งที่ ๔๑๘/๒๕๕๘ เรื่องแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินการจัดทํา

application สําหรับ smart phone, tablet ของกระทรวงมหาดไทย 

    ประธาน     ชี้แจงเพิ่มเติมวา คําสั่งที่ ๔๑๘/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

แตงตั้งคณะทํางานฯ ขึ้น อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหหนวยงานราชการตาง ๆ ดําเนินการจัดทํา 

application สําหรับ  smart phone, tablet เพ่ือใหบริการประชาชนเปนรูปธรรมภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

ซึ่งหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะหนวยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟานครหลวง การไฟฟา

สวนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค ซึ่งไดดําเนินการจัดทํา application เพื่อใหบริการ

กับประชาชนผานระบบมือถือในเรื่องน้ํา-ไฟฟาแลว เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ 

๒๕๕๘ และคําสั่ ง เมื่ อวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อกําชับติดตามงานดวย ซึ่ ง โดยภาพรวมของ

กระทรวงมหาดไทยมีหลายหนวยงานไดดําเนินการจัดทํา application ไวใหบริการเรียบรอยแลว และมีบาง

หนวยงานอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา ทั้งนี้ เมื่อฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูลไดครบถวนแลว จะไดทํา

หนังสือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ และสงหนังสือถึงปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพื่อนําเรียนคณะรัฐมนตรีใหรับทราบความกาวหนาตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   ๒.๒ สรุปภาพรวมการดําเนินการจัดทํา application สําหรับ smart phone, tablet 

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

  ประธาน     ชี้แจงวา ฝายเลขานุการฯ ไดสงแบบสํารวจเพื่อใหหนวยงานกรอกขอมูล

การดําเนินการจัดทํา application ของแตละหนวยงาน ซึ่งขอมูลที่รวบรวมนั้น มีการดําเนินการจัดทํา 

application ใหบริการประชาชนแลว และจะมีการดําเนินการจัดทําในอนาคตดวย ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานชี้แจง
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รายละเอียดหรืออธิบายการดําเนินการจัดทํา application และใหขอมูลเพิ่มเติม ตามตารางสรุปการ

ดําเนินการจัดทํา application ที่ฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวมขอมูลไว 

 รองประธาน    ขอเชิญหนวยงานชี้แจงรายละเอียด หรืออธิบายการดําเนินการจัดทํา 

และใหขอมูลเพิ่มเตมิตามลําดับ 
 กรมการปกครอง     ชี้แจงเพิ่มเติมวา กรมฯ ในสวนของศูนยสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานปกครอง ภารกิจหลัก คือ การพัฒนา application สนับสนุนผูบริหาร สวนการบริการประชาชน จะ

อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารการทะเบียน ซึ่งจะมีการพัฒนา application บน mobile device 

ทั้งนี้ เนื่องจากมีภารกิจหลาย ๆ ดานที่เปนเรื่องเรงดวน การดําเนินการในเรื่องนี้จึงอยูระหวางดําเนินการ และ

จะเรงพัฒนา application ที่มีขอมูลผูบริหารของกรมการปกครอง ซึ่งประชาชนสามารถใชในการติดตอ

ประสานงานไดอยางสะดวกรวดเร็วจากหลายชองทาง ทั้งทาง line หรือ facebook ตอไป 

 กรมการพัฒนาชุมชน     ชี้แจงวา กรมฯ ไมมีงบประมาณที่ใชในการดําเนินการจัดทํา

โดยตรง ผูบริหารเห็นวาเปนเรื่องทางดาน IT ที่จะตองมีการทํา application ขึ้น ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได

จัดหาอุปกรณ smart phone ใหกับผูบริหารระดับตน ระดับกลาง อําเภอ และจังหวัดแลว ซึ่งบุคคลเหลานี้

นาจะมี application เอาไวใชประโยชน จึงใหเจาหนาที่พัฒนาขอมูลสําคัญ คือ ขอมูล จปฐ. เปนขอมูล

ครัวเรือนในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง กับขอมูลสินคา OTOP เปนยอดจําหนายขึ้นมา 

 กรมที่ดิน ชี้แจงวา LandsMaps นี้พัฒนามาตั้งแตเปน Internet เมื่อป ๒๕๕๓ 

ตอมาในป ๒๕๕๘ ไดพัฒนาขึ้นบน mobile กับ smart phone ซึ่งใหบริการประชาชนสามารถคนหารูปแปลง

ที่ดินและเสนทางที่ดินที่เปนของประชาชนวาถาจะตองไปติดตอเรื่องที่ดินจะตองไปที่สํานักงานที่ดินใด ซึ่งได 

ทําการ match กับ google map และ street view ไวดวย 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง     ชี้ แจงวา ในป  ๒๕๕๘ กรมฯ มีการพัฒนา 

application แตทั้งนี้ยังไมไดนํามาใหบริการประชาชนเพื่อนําไปใชงาน โดย application ที่พัฒนา คือ ระบบ

แจงภัย อุบัติภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งจะแจงรายละเอียดใหฝายเลขานุการฯ ทราบ และมีหลายระบบที่กําลังพัฒนาอยู 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     ชี้แจงวา กรมฯ มีการพัฒนา application 

แลว ๒ application ซึ่ง application แรกไดพัฒนาเสร็จสิ้นแลว และใหบริการอยูในปจจุบัน คือ DPM 

Reporter ที่ใหบริหารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภัยทั้งหมดใหกับประชาชนทั่วไป เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและก็

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนการประกาศภัย การแจงเตือนภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นประจําวัน สรุปสถานการณ

ประจําวัน เชา-เย็น รวมถึงจะมีชองทางบริการประชาชนในการแจงเขามาดวยวาอยูในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 

รวมถึงตองการไดรับความชวยเหลือเรื่องอะไร โดยใหบริการบนระบบปฏิบัติการ Android  และ IOS สวนที่ ๒ 

กําลังพัฒนาอยูในป ๒๕๕๙ คือระบบ e-Volunteer จะเปนระบบงาน application เกี่ยวกับอาสาสมัคร

ทั้งหมดของกรมปองกันฯ ซึ่งเปนสมาชิก อพปร. และสวนของผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ที่การบันทึกขอมูลอาสาสมัคร

และผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ของกรมฯ ใหประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบไดวา มีผูเชี่ยวชาญดานใดอยูในพื้นที ่

เพื่อใชในการประสานงาน รวมทั้งสมาชิก อพปร. สามารถตรวจสอบไดวาอยูในสถานการณแบบไหน และ

สถานะเปนอยางไรในกลุมสมาชิก อพปร. ได 
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   กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น     ชี้แจงวา กรมฯ จะมี application บน 

Android พัฒนานํารองอยู ๑ ระบบ เปนขอมูลเกี่ยวกับการเผยแพรประชาสัมพันธทั่วไป ซึ่งมาจากหนาเว็บไซต

ของกรมฯ เรื่องที่สําคัญ ๆ เพื่อใหทองถิ่นไดทราบ เชน หนังสือราชการ การรองเรียน ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น 

การติดตอผูบริหาร โดยเปดใชบริการได ๑ ปแลว สวน ป ๒๕๕๙ จะมี application ที่มุงเนนบริการขอมูลที่

สําคัญของ อปท. โดยจะเปนขอมูลสมาชิก ผูบริหาร ขอมูลผลการดําเนินงานเพื่อความโปรงใส ขอมูลแหลง

ทองเที่ยว ขอมูลจุดเดน ๆ ที่มีการบริหารงานที่ประสบผลสําเร็จและเปนตนแบบได โดยเปนเปาหมายที่จะ

จัดทําในป ๒๕๕๙ และอีก application คือ เรื่องการใหบริการตรวจสอบขอมูลผูไดรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพ ให

สามารถตรวจสอบผาน application ได 

   การประปานครหลวง     ชี้แจงวา กปน. มีการพัฒนา application คือ MWA on 

Mobile ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ระบบนี้เปนการใหบริการผูใชน้ําในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี และ

สมุทรปราการ Feature ของระบบนี้สามารถตรวจสอบหนี้คาน้ํา แจงเตือนเมื่อใกลกําหนดการชําระเงิน และ

สามารถแจงปญหาการใหบริการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบขอมูลการใชน้ํายอนหลังได รวมทั้ง mobile 

application นี้สามารถจายคาน้ํา โดยระบบสามารถสราง barcode หรือ QR code ได เมื่อไปชําระหนี้คา

น้ํา หากไมมีใบแจงหนี้ สามารถยื่น barcode หรือ QR code ไปแสกนแลวสามารถจายคาน้ําไดเลย แลวจะ

มีระยะ ๒ ซึ่งอยูระหวางการพัฒนา คือ สามารถจายผานทาง payment gateway คือ จายผานบัตรเครดิต

ได ทั้งนี้ กปน. ไดแจงในที่ประชุมขอแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารใหตรงตามขอมูลที่ไดรายงานในที่ประชุมดวย  

   การประปาสวนภูมิภาค     ชี้แจงวา กปภ. มีการพัฒนา application คือ 

PWA1662 โดย feature จะเหมือนกับ กปน. คือ มีการทําแจงยอด แจงเตือน แจงขอรองเรียน และมี feed 

ขาวตาง ๆ ขณะนี้ทําบน android โดยนักพัฒนาเอง สวนบน IOS คาดวาจะพัฒนาป ๒๕๕๙ 

   การไฟฟานครหลวง     ชี้แจงวา กฟน. มีการพัฒนา application คือ MEA Smart 

Life เปดใหบริการประชาชนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี fiction หลักในการทํางาน 

สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องคาไฟฟาตาง ๆ มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาสามารถที่จะใช barcode หรือ QR 

code นําไปชําระไดที่เคารเตอรเซอรวิส โลตัสสาขาตาง ๆ และชําระผานบัตรเครดิตไดในป ๒๕๕๘ ซึ่งไดเพิ่ม

เรื่องของการแจงปญหาไฟฟาขัดของ เชื่อมโยงเขากับระบบงานภายในของการไฟฟา เพื่อที่จะไดออกมาบริการ 

ณ จุดที่ประชาชนที่ไดรับผลกระทบเรื่องไฟดับ สําหรับในอนาคตจะพัฒนาตอยอด โดยจะมีการบํารุงรักษาใน

ทุกอาทิตย บริเวณไหนที่มีการตัดไฟ ลูกคาที่ลงทะเบียนไวกับ กฟน. สามารถสง note feed แจงไวกอนวา

บริเวณตรงนี้ เสาร-อาทิตยจะมีการดับไฟ บานพักอาจจะอยูในบริเวณที่ไดรับผลกระทบ โดยใชขอมูล GIS ที่

การไฟฟาทําอยูมาเชื่อมโยงกับระบบนี ้

  การไฟฟาสวนภูมิภาค     ชี้แจงวา ปจจุบัน กฟภ. ไดมีการพัฒนา mobile 

application เสร็จสิ้นแลวและกําลังจะเปดใหดาวนโหลดในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวาง       

การตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง ในสวนของ fiction ทั้งหมด จะเหมือนกับการไฟฟานครหลวง คือ การตรวจสอบ

คาไฟ คาไฟยอนหลัง การแจงไฟฟาขัดของ โดย application เปนเวอรชั่นแรก จะมีในสวนของการชําระเงินที่

สามารถสราง barcode หรือ QR code นําไปชําระไดที่ ๗-๑๑ หรือเคารเตอรเซอรวิสได สวนของการชําระ
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ผานบัตรเครดิตจะพัฒนาในเฟสที่ ๒ ซึ่งจะดําเนินการในป ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวาง        การเจรจากับ

ธนาคารที่จะเปนผูดําเนินการ 

   องคการตลาด     ชี้แจงวา ปจจุบัน อต. ยังไมมี application เนื่องจากวาไมไดรับ

งบประมาณในป ๒๕๕๙ เพราะฉะนั้นการของบประมาณในป ๒๕๖๐ จึงถูกระงับไป ซึ่งระบบสารสนเทศใน

ปจจุบันของ อต. สามารถรองรับการใชงานของ smart phone,  tablet ไดทุกระบบ แตไมมี application ที่

เปนขององคกร เพราะฉะนั้นระบบงานปจจุบันที่จะดําเนินการในอนาคต คือ การพัฒนาเว็บไซตใหเปน 

application เพื่อประชาสัมพันธขาวขององคการตลาดที่มีอยู ๕ สาขา ซึ่งโครงการนี้ดําเนินการไดในป ๒๕๖๐ 

โดยผูใชงานคือประชาชนทั่วไปที่จะเขามาดูขอมูลตาง ๆ ขององคกรได โดยรูปแบบการพัฒนาจะใชการจาง

ผูเชี่ยวชาญดําเนินการ 

   กรุงเทพมหานคร     ชี้แจงวา กทม. มี application ที่ดําเนินการไปแลว ๖ 

application ยังอยูระหวางพัฒนา ๗ application ซึ่ งมาจากผลสํารวจในชวงที่มีมติของการประชุม

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผูรายงานอยูหนวยงานอื่นโดยรายงานในการประชุมกระทรวงมหาดไทยในวันพุธ 

เนื่องจากเปนกรรมการจึงไดตรวจสอบ ๖ application ที่นํามาเสนอ โดยตรวจสอบแลว application ที่

สามารถใชงานได คือ BMA Traffic ตามแผนพับที่แจกใหทานในที่ประชุม ซึ่งเจาหนาที่ที่เปนผูรับผิดชอบ 

application นี้แจงวายินดีเผยแพร ขณะนี้มีผู ใชงาน โหลดเขาไปแลวประมาณ ๑ แสนคน โดยเปน 

application ที่ใชในการตรวจสอบเรื่องจราจรและมีภาพที่เปนภาพ Real Time ซึ่งไดเคยใชงาน application 

ติดตามการชุมนุมป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ สามารถมองเห็นถนนตาง ๆ ทั่วไป สวน application ที่ ๒ คือ หองสมุด

การฝกอาชีพ หากตองการหาขอมูลอาชีพสามารถเขาไปคนหาได สวนรายละเอียดจะประสานเจาของเรื่อง แลว

กรอกขอมูลใหตอไป ในสวนของ กทม. มี application ที่ใหบริการของหลายหนวยงานที่มีความตั้งใจจะพัฒนา

ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานระดับเขต ซึ่งมีเจาหนาที่เฉพาะทาง เชน application การแจงการตัดแตงกิ่งไม, 

ตนไม และมีบางเขตมี application บริการรถสุขา ซึ่งกําลังพัฒนาอยูถือเปนสิ่งที่ดีที่จะไดนําเรียนทานผูบริหาร

ใหพยายามจัดทําในภาพรวมขึ้นมาเพื่อจะไดบริการไดทั่วถึงตอไป 

   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     ชี้แจงวา ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด และมหาดไทยสัมฤทธิ์ผล ขอตัดออกไป

เนื่องจากเปนระบบที่ใหบริการสําหรับผูบริหาร ซึ่งประชาชนเปนผูรายงานขอมูลผานทางโปรแกรม line แลวใช

โปรแกรม toodledo มารวบรวมขอมูลจาก line ใหเปนระบบมากขึ้น เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปใชใน    

การ monitor งานได และจะพัฒนาใหประชาชนเขามาใชบริการในโอกาสตอไป ปจจุบัน สป.มท. อยูระหวาง

การพัฒนาระบบแจงการรองเรียนบนอุปกรณ Smart Phone ซึ่งเปน application ที่ใหบริการประชาชน

สามารถแจงเรื่องรองเรียนและติดตามเรื่องผานทางอุปกรณ Smart Phone ได 

  ผอ.สวนติดตามประเมินผลดานสารสนเทศและการสื่อสาร     แสดงความคิดเห็นวา 

นโยบายของรัฐบาลตองการที่จะบอกประชาชนวารัฐบาลไดทําอะไรใหกับประชาชนบาง ซึ่งขณะนี้กรมที่ดิน 

กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ไดทํา application พรอมทั้งสามารถใชงานไดแลว ขอเรียนในที่ประชุมวาขอนําเสนอวาการรายงานผานสื่อ

ของการประชาสัมพันธอื่นอีกชองทางดวยไดหรือไม อาทิเชน บิลบอรดของการประปานครหลวงตรงทางดวน 



   - ๖ - 

ซึ่งเห็นวาเปนการรายงานนายกรัฐมนตรีโดยตรงวาประปานครหลวงไดทํา application ใหบริการประชาชน

แลว สวนของ MEA นําเสนอดวย Info graphic วาสามารถทําอะไรไดบาง โดยดานลางแสดงขอความวาดวย

ความปรารถนาดีจากการไฟฟานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ถือวาเปนการรายงานทานนายกฯ ทางออม และ

ในชองทางหนังสือพิมพ ซึ่งทานายกฯ อานทุกวัน แลวทานนายกก็นําสิ่งเหลานี้ไปเผยแพรตอ ซึ่งจะทําใหเกิด

ความสนใจขึ้น หนวยงานอื่นๆ ทั้ง กทม. โยธาธิการฯ หรือที่ดิน สามารถโฆษณาการพัฒนา application ได ซึ่ง

เปนการเขาถึงประชาชนโดยตรง ซึ่งการประปานครหลวง การประปาภูมิภาค การไฟฟานครหลวง การไฟฟา

สวนภูมิภาค มีความพรอมทั้งดานฝมือ งบประมาณ และความคิดสรางสรรค ซึ่งสามารถรายงานนายกฯ 

โดยตรงผานชองทางการโฆษณา หากทําขนานกันไปไดอยางนีจ้ะทําใหเกิดประโยชนกับทุกภาคสวน 

  ฝายเลขานุการฯ     ชี้แจงวา ฝายเลขานุการฯ จะดําเนินการจัดทํารายงานประชุม

และตารางสรุปการจัดทํา application สงใหหนวยงานเพื่อทําการทบทวนและยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ถาการจัดทํา application ในอนาคตหนวยงานตองมีระบุวาไดหรือไมไดรับงบประมาณ และในสวนของ

application mobile ที่จะรองรับ smart phone ทั้งหลาย ตองระบุวาใหบริการผานเว็บไซตหรือวาเปน     

การดาวนโหลด application ขึ้นมาเพิ่มเติม ก็ขอใหหนวยงานกําหนดใหชัดเจน อยางเชน กทม. จะชัดเจนวา

เปนการดาวนโหลด application ซึ่งฝายเลขานุการฯ จะไดดําเนินการปรับแกใหถูกตอง และขอ E-Mail ของ

คณะทํางานฯ ที่เขารวมประชุมในวันนี้เพื่อใชในการประสานงาน เพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนตรง

ตามความตองการของคณะทํางานฯ ตอไป ทั้งนี้ หาก application ที่หนวยงานไดจัดทําไวสามารถใชงานไดดี

แลว อาจจะนํามาใชงานรวมกัน หรือประชาสัมพันธเพื่อเปนการเผยแพรรวมกันผานหนาเว็บไซตของ

กระทรวงมหาดไทย โดยใหประชาชนสามารถเขามาในหนาเว็บไซตและสามารถดาวนโหลด application 

สําหรับ smart phone, tablet ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได ฝายเลขานุการฯ จะไดดําเนินการสรุป

รายงานการประชุมและการจัดทํา application แลวสงหนวยงานยืนยันกลับมา เพื่อความถูกตองชัดเจน แลว

นําเรียนประธานคณะทํางานฯ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีตอไป 

  กรมการปกครอง     เพิ่มเติมวา ปค. ไดรับนโยบายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ให

จัดทํา application เพื่อใชในการติดตามขอสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ MOI Tracking ซึ่งผูนํา

เขาขอมูลหรือบันทึกขอมูล คือ เลขานุการฯ หรือหนาหองของผูบริหาร โดยหนวยงาน  ตาง ๆ ในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยสามารถเขามาคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยงานได ทั้งนี้ การแสดงผล จะมีทั้งขอมูลและ

ภาพประกอบ อีกทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบสีเขียว เหลือง แดง ขณะนี้ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว และกําลังจะจัดฝกอบรมการใชงานตอไป 

  รองประธาน     เพิ่มเติมวา  เห็นดวยกับ ปค. เรื่องการทํา Browse application 

งาย ๆ ผานมือถือ โดยเนนขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ เชน ขอมูล OTOP, ขอมูลสินคาของ อต. ซึ่งเปนขอมูล

เพื่อการประชาสัมพันธที่สามารถทําไดงาย ๆ ทําเปน application เพื่อใหสามารถดาวนโหลดเขาไปดูขอมูลที่

ตองการเผยแพร ซึ่งจะทําใหม ีapplication เพิ่มมากขึ้น ตรงตามที่ผูบังคับบัญชาตองการใหประชาชน access 

ขอมูลเขามาผาน mobile device อยางเชน ประชาชนเขามาตรวจสอบขอมูล list รายการของ OTOP ที่

นาสนใจ หรือการเสนอราคาสินคาขององคการตลาดที่มีการเคลื่อนไหวรายวัน ซึ่งเปนการพัฒนา application 

งาย ๆ ทั้งนี้ สวนรัฐวิสาหกิจที่ไดมีการพัฒนาไปไกลมากแลวก็ใหดําเนินการตอไป 



 

มติที่ประชุม ที่ประชุมขอใหฝายเลขานุการ

application สําหรับ smart phone,

ไดเสนอในที่ประชุม แลวสงใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบและทบทวน 

คณะทํางานฯ สงขอมูลที่ปรับปรุงแลวใหฝายเลขานุการฯ 

แลวนําเรียนผูบริหารของกระทรวงมหาดไทยตอไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณ

   แนวทาง

phone, tablet ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการดังกลาว ในอนาคต

  ไมม ี

มติที่ประชุม  ไมม ี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น  ๆ

 ไมม ี

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๔๐ น

 

 

 

 

   - ๗ - 

ฝายเลขานุการฯ ดําเนินการปรับปรุงตารางขอมูลสรุป

smart phone, tablet ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แลวสงใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบและทบทวน ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม 

แลวใหฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

มหาดไทยตอไป 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

แนวทาง/แผนการ/ทิศทางในการพัฒนา/จัดทํา application 

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการดังกลาว ในอนาคต

เรื่องอื่น  ๆ 

น. 

(น.ส.อนงครัตน ลือนาม) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ปรับปรุงตารางขอมูลสรุปการดําเนินการจัดทํา 

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามที่คณะทํางานฯ 

มกราคม ๒๕๕๙ และให

๒๕๕๙ เพื่อนํามารวบรวม

application สําหรับ smart 

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการดังกลาว ในอนาคต  


