
 - ๑ - 

ตารางสรปุผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของ สป.มท.ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
๑. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒560 

 ๑.๑ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

1 กค.สป. การจองห้อง

ประชุม 

1) ระบบจองห้อง

ประชุม 

(http://eoffice. 

moi.go.th/ 

netportal/) 

มีโครงการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ

สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของ 

สป.มท. ตั้งแต่ 3 

มี.ค. 2561 ถึงวนัที่ 

24 ส.ค. 2562 

เพื่อต้องการให้

ระบบจองห้อง

ประชุมรวดเร็ว

และสามารถให้

บุคลากรภายใน

สังกัด สป.มท. 

ตรวจสอบการใช้

สะดวกยิ่งขึ้น 

มีการจัดจ้างบริษทั 

บีทามส์ โซลูชั่น 

จํากัด ดําเนินการ

พัฒนาระบบเป็น

การถัดไป 

กลุ่มงาน

บริหารการ

พัสดุ 

๕๐๓๕๖, 

กลุ่มพัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๑๑๓๙ 

Database,

Web 

Appli-

caiton 

 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 



 - ๒ - 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  การรับ-ส่งหนังสือ

ภายในหน่วยงาน

ในสังกัด มท. 

2)ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(http://edocument. 

moi.go.th/index.jsp) 

- ต้องการให้แยกกลุ่ม

งานเพื่อสรุปมอบงาน

ประจาํวันของแตล่ะ

กลุ่มงาน 

- ต้องการให้ระบบ

สามารถแกไ้ขเนื้อหา

ในเรื่องได ้

- ต้องการให้ระบบมี

แจ้งเตือนเมื่อมีเลขรับ

หรือเลขที่หนังสือซ้ํา 

เพื่อลดการลงรับที่

ซ้ําซ้อน 

- เพื่อสรุปจํานวน

เรื่องที่มอบหมายใน

แต่ละกลุ่มงาน 

- ในปัจจุบนัไม่

สามารถแกไ้ขเนื้อหา

ของเรื่องได้ ทําได้

เพียงยกเลิกเรื่อง 

แล้วลงรับใหม่ 

- ในปัจจุบนัระบบ

ยังไม่มีการแจง้

เตือนเลขรับซ้ํา 

เลขที่หนังสือซ้ํา 

หรือแต่ละกองที่สง่

เรื่องเข้าระบบ ทํา

ให้เกิดการลงรับที่

ซ้ําซ้อน ทําให้มี

เรื่องคา้งในระบบ 

การประสานแจ้ง

ปัญหาที่พบกับ

ทาง ศสส.สป. 

เพื่อหาแนวทางใน

การดําเนินการ

ต่อไป 

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป 

50357      

- กลุ่ม

พัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๑๑๓๙ 

Database,

Web 

Appli-

caiton 

 

รายวัน ๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 
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ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

2 ตท.สป. - รายชื่อจังหวัด

ชายแดนที่ติดต่อกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

- พื้นที่ที่ติดต่อ 

- เวลาเปิด-ปิดของ 

จุดผ่านแดนแต่ละจุด 

- ประกาศของทาง

ราชการ 

3) ระบบฐานข้อมูล    

จุดผ่านแดน 

(http://103. 

28.101.10/bord

ercross/) 

ต้องการให้ปรับปรุง

ฐานข้อมูลจุดผ่าน

แดนโดยสามารถ

เพิ่มเติมจุดผ่านแดน

ที่ดําเนินการเปิดใหม่ 

โดยขอให้ 

จนท.ตท.สป. 

สามารถเข้ารหัสและ

ปรับปรุงได้ด้วย

ตัวเอง 

เนื่องจาก

จุดเป้าหมายมีการ

ขยายเวลาและเปิด

จุดผ่านแดนใหม่

โดยตลอด จึงมี

ความจําเป็นต้อง 

update ฐานข้อมูล

เพื่อให้หน่วยงาน

สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ขอให้ศูนย์เทคโนฯ 

มอบหมาย จนท. 

เพื่อแนะนําวิธีการ

ปรับปรงุฐานข้อมลู

จุดผ่านแดนให้เปน็

จุดเปิดใหม่ต่าง ๆ   

กลุ่มงาน

ความ 

สัมพันธ์ 

กับ

ประเทศ

เพื่อนบ้าน 

๕๐๔๑๔, 

50416 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  

ข้อมูล    

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๑/๑ 

 

- ๓.1(9) 

3 สน.สป. รายการวิทยุเสนอ

ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ 

ผลงาน นโยบาย  

และภารกิจของ มท. 

๔) รายการวิทยุ 

On Web 

(http://www. 

pr.moi.go.th/ 

mtradio.htm) 

ต้องการปรับปรุงให้   

เป็นระบบ

Databaseใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ต้องการเพิ่ม

ฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง

การจัดเก็บข้อมูล 

กลุ่มงาน

เผยแพร่  

การประชา-

สัมพันธ์ 

๕๐๕๓3 

Web 

Site 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง, 

รายวัน 

๓/๔ ๑3 
(๓๐-๓๕) 

๓.๒(11) 

คลังข่าวมหาดไทย 5)ระบบจัดเก็บและ

ค้นหาเอกสารการ

ประชาสัมพันธ์

(http://newskm. 

moi.go.th/) 

ต้องการพื้นที่ในการ

จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น  

และต้องการ

ปรับปรุง โดยเพิ่ม

พื้นที่จัดเก็บในแต่ละ

ปีงบประมาณ 

เนื่องจากข้อมูลมี

จํานวนมากขึ้น

เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

จึงจําเป็นต้องขอ

พื้นที่ในการจัดเก็บ

เพิ่มขึ้น หรือ 

sever สํารอง 

จัดซื้อ sever 

สํารอง เพื่อใช้เป็น

พื้นที่ในการจัดเก็บ

ข้อมลู กรณีที่ 

ศสส.สป. ไม่ได้

จัดสรรพื้นที่

เพิ่มเติมให้ 

ฝ่ายเผยแพร่

การประชา-

สัมพันธ์

๕๐๕๓3 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง, 

รายวัน 

๓/๔ ๑3 
(๓๐-๓๕) 

๓.๒(11) 



 - ๔ - 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

4 สดร.สป. ข้อมูลกระบวนการ

สร้างคุณค่าและ

สนับสนุนตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ และความ

ต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียของ

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

6) ระบบฐานข้อมูล

กระบวนการสร้าง

คุณค่าและสนับสนุน

ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 

และความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของสํานักงานปลัด 

กระทรวงมหาดไทย 

โครงการการพัฒนา

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

(PMQA) หมวด 6 

ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2561 

เพื่อปรับปรุง

ฐานข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน 

- มีข้อมูล ปี 

2560 

- ประชุม

คณะทํางานเพื่อ

ทบทวนและ

กําหนด

กระบวนการ

ทํางานที่สําคัญ 

และสนับสนุนที่

สําคัญ 

กลุ่มงาน 

วิจัยและ

พัฒนา 

๕๐๕04 

 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

- ข้อมูลมี

การเปลี่ยน 

แปลง 

- ราย ๓ 

เดือน 

- รายปี 

๓/2-3 ๑1(18) ๓.๑(9) 

5 กพร.สป. ข้อมูลผลการ

ปฏิบัติราชการ   

ในการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดของ      

สป.มท. สู่ระดับ

หน่วยงาน 

7) ระบบฐานข้อมูล

ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

ประจําปีของ

หน่วยงาน 

(http://10.0.224. 

10/moiict/dpa54/ 

index2559.asp) 

ต้องการปรับปรุง

ข้อมูลปี พ.ศ. 

2559 

เพื่อให้มีความเป็น

ปัจจุบัน 

จะนําส่งข้อมูลผล

การปฏิบัติราชการ

ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.

2559 ให้ 

ศสส.สป. นาํเข้า

ข้อมูลเพื่อให้มี

ความเป็นปัจจุบนั  

- กพร.สป.  

๕๐๒๕3 

- กลุ่ม

พัฒนาและ

มาตรฐานฯ 

กยส. 

๕๑๔๒๙ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  

- ราย 9 

เดือน 

- ราย 

๑๒ 

เดือน 

๓/3 - 3.1(5) 



 - ๕ - 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

8) ระบบฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดระดับ

หน่วยงาน ปี 2560 

ปัจจุบัน ระบบ

ฐานข้อมูลตัวชี้วัด

ระดับหน่วยงาน ปี 

2561 

(http://10.0.224. 

10/moiict/dpa54/ 

index2561.asp) 

ต้องการปรับปรุง

ข้อมูลปี พ.ศ. 

2561 และปีต่อ ๆ 

ไป 

เนื่องจาก

หน่วยงานภายใน 

สป.มท. จะต้อง

รายงานตัวชี้วัด

ผ่านระบบฯ เป็น

ประจําทุกปี ซึ่ง 

ศสส.สป. จะช่วย

ในการจัดทําระบบ

ฐานข้อมูลให้มี

ความเป็นปัจจุบนั 

ศสส.สป. เป็น

ผู้จัดทําระบบ และ

ให้หน่วยงานใน

สังกัด สป.มท. นํา

ข้อมูลตัวชี้วัด

ระดับหน่วยงาน

เข้าระบบ 2 รอบ 

คือ รอบ 6 และ 

12 เดือน 

- กพร.สป.  

๕๐๒๕3 

- กลุ่ม

พัฒนาและ

มาตรฐานฯ 

กยส. 

๕๑๔๒๙ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  

- ราย 6 

เดือน 

- ราย 

๑๒ 

เดือน 

๓/3 - 3.1(5) 

  ข้อมูลตัวชี้วัดตาม

คํารับรองการ

ปฏิบัติการราชการ

ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย และ 

กระทรวงมหาดไทย 

9) ฐานข้อมูลข้อมูล

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย และ

กระทรวงมหาดไทย 

(http://103.28. 

101.10/moiict/ 

kpi_web/ 

index.asp) 

 เปลี่ยนรูปแบบ

วิธีการประเมินผล

และการ

ดําเนินงาน 

 - กพร.สป.  

๕๐๒๕๒ 

- กลุ่ม

พัฒนาและ

มาตรฐานฯ 

กยส. 

๕๑๔๒๙ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

- ราย ๖ 

เดือน 

- ราย ๙

เดือน 

- ราย 

๑๒ 

เดือน 

๓/๑,  

๓/5 

๑2(๓๘) ๓.1(5) 



 - ๖ - 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

ข้อมูลผลการ

พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

10) ระบบฐานข้อมูล

การดําเนินการพัฒนา

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

(http://103.28. 

101.10/moiict/ 

kpisystem/ 

index.asp) 

ต้องการปรับปรุง ปี 

พ.ศ. 2561 - 

2562 

หากมีข้อมูลที่

ต้องการปรับปรุง

ในระบบ

ฐานข้อมูลฯ 

จะแจ้งเป็นราย

ครั้งในภายหลัง 

 - กพร.สป.  

๕๐๒๕1 

- กลุ่ม

พัฒนาและ

มาตรฐานฯ 

กยส. 

๕๑๔๒๙ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  

- ราย ๖ 

เดือน 

- ราย ๙

เดือน 

- ราย 

๑๒ 

เดือน 

๓/2 ๑2(๓๙) ๓.1(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๗ - 

 ๑.๒ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ไม่ต้องการปรับปรุง 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

๑ กก.สป. - การรับ-ส่ง

หนังสือภายใน

หน่วยงานในสังกัด 

มท. 

- การเสนอหนังสือ

ผู้บริหารระดับสูง

ของ มท. 

๑) ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(http://edocument. 

moi.go.th/index.jsp) 

   - ฝ่าย

บริหาร 

งานทั่วไป 

๕๐๓๑๗ 

- กลุ่มงาน

ช่วย

อํานวยการ 

๕๐๓๐๔ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ในระบบ 

e-docu 

mentของ 

ศสส.สป. 

รายวัน ๓/๓ 13 

(36-37) 

๓.๒(17) 

การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่สามารถ

เปิดเผยได้ของทาง

ราชการต่อ

ประชาชน 

๒) ระบบฐานข้อมูล

ตาม พรบ. ข้อมูล

ข่าวสารของทาง

ราชการ 

(http://103.28. 

101.10/act50/

menu.asp) 

   ฝ่าย

บริหาร 

งานทั่วไป 

๕๐๓๑๙ 

 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๔ - - 



 - ๘ - 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  การจดัเก็บเอกสารที่

สําคัญของหน่วยงาน

ในรูปแฟ้มข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

สามารถสบืค้นข้อมลู 

ที่จัดเก็บไว้ได้ 

3) ระบบการจัดเก็บ

และค้นหาเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 

(http://eoffice. 

moi.go.th/ 

netportal/) 

   ฝ่าย

บริหาร 

งานทั่วไป 

๕๐๓๑๗ 

 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ในระบบ 

e-officeของ 

ศสส.สป. 

รายวัน ๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 

๒ กจ.สป. การประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ

ด้านสมรรถนะ

แบบ ๓๖๐ องศา 

ของข้าราชการ 

สป.มท. 

4) ระบบฐานข้อมูล 

การประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ

ประจําปีของแต่ละ

บุคคล (IPA) 

(http://103.28. 

101.10/EVA360/) 

   กลุ่มงาน

ประเมินผล

การปฏิบัติ

ราชการและ

บริหาร

ค่าตอบแทน 

50802 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

- ราย ๖ 

เดือน 

 

๓/๓ - ๓.๒(๗) 

คํานําหน้า ชื่อ-

สกุล เล่ม ตอน 

หน้า วัน เดือน ปี

ที่ประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา 

5) การสืบคน้ผู้ได้รับ

พระราชทานเหรียญ

พิทักษ์เสรีชนและ

เหรียญราชการ

ชายแดน 

(http://103.28. 

101.10/hrsearch/ 

   กลุ่มงาน

สวัสดิการ

และ

ประโยชน์

เกื้อกูล 

๕๐๓๘๒ 

Database,

Web 

Appli-

caiton  

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๔ 1๐(๑๘) ๓.๒(๕) 



 - ๙ - 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  - ประวัติการได้รับ

พระราชทาน

เครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ 

- การรับ-คืน

เครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ 

- การประดับ

เครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ 

6) ระบบตรวจสอบ

ประวัติการได้รับ

พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

(http://103.28. 

101.10/rajana/ 

  มีข้อมูล ตั้งแต่ ปี 

พ.ศ.2556 – 

2560 

 

กลุ่มงาน

สวัสดิการ

และ

ประโยชน์

เกื้อกูล 

๕๐๓๗๓ 

Database,

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๔ 1๐(18) 3.2(๗) 

รายนามข้าราชการ

ระดับสูง 

7) ข้อมูลรายนาม

ข้าราชการระดับสูง 

(http://www. 

personnel.moi.go.th/) 

  เผยแพร่ข้อมูลผ่าน

เว็บไซต์ กจ.สป. 

(ข้อมูลมีการ

ปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบันตามคําสัง่

ต่าง ๆ เช่น คําสั่ง

แต่งตั้ง, คําสั่งย้าย 

กลุ่มงาน

บรรจุ

แต่งตั้งและ

ข้อมูล

บุคคล 

๕๐๓๖๔ 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

 

๓/๓ ๑๑(๒๙) ๓.๒(๗) 



 - ๑๐ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  ประกาศ

เกษียณอายุราชการ 

8)ข้อมูลประกาศ

เกษียณอายุ

ข้าราชการ 

(http://www. 

personnel.moi.go.th/) 

  เผยแพร่ข้อมูลผ่าน

เว็บไซต์ กจ.สป. 

(ข้อมูลมีการ

ปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบันตามคําสัง่

ต่าง ๆ เช่น คําสั่ง

แต่งตั้ง, คําสั่งย้าย 

กลุ่มงาน

บรรจุ

แต่งตั้งและ

ข้อมูล

บุคคล 

๕๐๖๙๖ 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

 

๓/๓ ๑๑(๒๙) ๓.๒(๗) 

๓ กค.สป. การจดัการด้าน

การเงนิการคลัง 

ด้านการงบประมาณ 

การบัญชี การจัดซื้อ

จัดจ้าง การเบกิจา่ย 

และการบริหาร

ทรัพยากรของ

ภาครฐั 

9) ระบบบริหาร

การเงินการคลัง

ภาครัฐสู่ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) 

(http://www. 
gfmis.go.th/) 
 

  ใช้ระบบกลางจาก

กรมบัญชีกลาง 

 Database 

ของกรม 

บัญชี

กลาง 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ 9(15) ๓.๒(๑8) 



 - ๑๑ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

4 ตท.สป. - ข้อมูล 

ความสัมพันธ์เมือง 

พี่เมืองน้อง 

(Sister City) 

- ข้อมูล 

ความสัมพันธ์กับ 

ต่างประเทศใน 

กรอบทวิภาคีและ 

พหุภาคี 

- ฐานข้อมูล 

ความสัมพันธ์กับ 

ต่างประเทศใน 

กรอบอาเซียน 

- ข้อมูลด้าน 

กระบวนการ 

สนับสนุนนโยบาย

ผู้อพยพและ

หลบหนี 

เข้าเมือง 

๑0) ระบบเวบ็ไซต์

ของกองการต่าง

ประเทศ 

(www.fad.moi.go.th) 

   - กลุ่มงาน 

กิจการ 

ต่างประเทศ 

๕๐๔๑๓ 

- กลุ่มงาน 

อาเซียน  

๕๐๔๒๐ 

- กลุ่มงาน 

ประสาน 

นโยบาย    

ผู้อพยพและ

หลบหนีเข้า

เมือง  

๕๑๑๖๑-๒ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล  

มีการ 

เปลี่ยน  

แปลง 

๑/๑, 

๑/๒ 

11(18) ๓.2(9) 



 - ๑๒ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  ข้อมูลสถานการณ์

การเดิน

ทางเข้าออก ณ 

จุดผ่านแดนถาวร

และจุดผ่อนปรน 

11) -    กลุ่มงาน

ความ 

สัมพันธ์ 

กับประเทศ

เพื่อนบ้าน 

๕๐๔๑๔ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  

ราย   

ไตรมาส 

๑/๑, 

๑/๒ 

11(18) ๓.2(9) 

๕ สตร.สป. - ประวัติของผู้ร้อง

ทุกข์/ผู้ถูก

ร้องเรียน 

- รายละเอียด 

การร้องทุกข์ 

๑๒) ระบบฐานข้อมูล

รับและติดตามเรื่อง

ร้องเรียนของศูนย์

ดํารงธรรม 

(http://www. 
damrongdham.moi.
go.th/) 

   ศูนย์ดํารง

ธรรม

กระทรวง

มหาดไทย 

๕๐๔๐๐ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๒ 4(6) ๓.๑(8) 

- ประเด็นการตรวจ

ราชการประจําเดือน 

- รายงานสรุป/ 

ผลการดําเนนิงาน

ประเด็นการตรวจ

ราชการประจําเดือน 

-รายงานผลตรวจ

ติดตามฯ กนจ. 

ปีละ ๒ ครั้ง 

๑๓) การพัฒนาระบบ 

การตรวจราชการด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Inspection) 

(http://103. 

28.100.81/eins

pection/ 

index.php) 

   กลุ่มงาน

สนับสนุน

และ

ประสาน

การตรวจ

ราชการ

๕๐๔๕๗ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๒ 

 

4(6) ๓.๑(8) 



 - ๑๓ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

6 สกม.สป. ข้อมูลด้าน

กฎหมายของ มท.

และรายงานผล

การปฏิบัติงานของ  

สกม.สป. 

๑4) ระบบฐานข้อมูล 

ด้านกฎหมาย 

(มี Web Site/

กระดานข่าวข้อมลู

เป็นปัจจุบัน สบืค้น

ง่าย) 

(http://www. 
law.moi.go.th/) 

   กลุ่มงาน

ร่าง

กฎหมาย 

๕๐๕๐๑,

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป 

๕๐๕๐๒ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ 6(10) ๓.๒(8) 

7 สกถ.สป. งานการจัดประชมุ

คณะกรรมการ

มาตรฐานการ

บริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น 

15) รายงานผลการ

ประชุมคณะกรรมการ

มาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น 

(http://www.local. 

moi.go.th/๒๐๐๙/ 

home/index๑.php) 

   สํานักงาน 

ก.ถ. 

๕๐๖๐๘ 

WebSite, 

Acrobat 

(PDF) 

ทุกครั้งที่
มีการ
ประชุม 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 



 - ๑๔ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

งานการจัดประชมุ

คณะกรรมการ

มาตรฐานการ

บริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น 

16) รายงานผลการ

ประชุมคณะกรรมการ

มาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น 

(http://www.local. 

moi.go.th/๒๐๐๙/ 

home/index๑.php) 

   สํานักงาน 

ก.ถ. 

๕๐๖๐๐ 

WebSite, 

Acrobat 

(PDF) 

ทุกครั้งที่
มีการ
ประชุม 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 

  งานการกําหนด

มาตรฐานกลาง

และแนวทางใน

การรักษาระบบ

คุณธรรมของ

ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 

17) รายงานผลการ

ประชุมคณะอน-ุ 

กรรมการด้าน

มาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่นหรือ

คณะอนกุรรมการด้าน

มาตรฐานคณุธรรม

และจริยธรรม 
(http://www.local.

moi.go.th/๒๐๐๙/

agenciesinfo/con

tentanu.php) 

   สํานักงาน 

ก.ถ. 

๕๐๖๐๘ 

WebSite, 

Acrobat 

(PDF) 

ทุกครั้งที่
มีการ
ประชุม 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 



 - ๑๕ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

งานการจัดทํา

ศูนย์กลางข้อมูล

การวิจัยทางด้าน

การบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น 

18) ข้อมูลการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

การบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น 

(http://www.local.

moi. go.th/๒๐๐๙/

section_service/ 

topic_๔.php) 

   สํานักงาน 

ก.ถ. 

๕๐๖๐๘ 

WebSite, 

Acrobat 

(PDF) 

ทุกครั้งที่

มีการ

ศึกษาวิจัย 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 

  งานการปรับปรุง

กฎหมายที่

เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น 

19) รายงานผลการ

ประชุมคณะอนุ- 

กรรมการด้านกฎหมาย

ใน ก.ถ. เกี่ยวกับข้อมูล

การปรับปรุงกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น  
(http://www.local. 

moi. go.th/๒๐๐๙/

section_ public/ 

menu_๐๒.php) 

   สํานักงาน 

ก.ถ. 

๕๐๖๐๘ 

WebSite, 

Acrobat 

(PDF) 

ทุกครั้งที่

มีการ

ประชุม

ปรับปรุง

กฎหมายที่

เกี่ยวกับการ

บริหารงาน

บคุคลส่วน

ท้องถิ่น 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 



 - ๑๖ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

8 ศสส.สป. โครงการที่เสนอให้

คณะกรรมการจดัหา

ระบบคอมพิวเตอร์

ของ มท. 

๒0) ระบบการจัดหา

คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย 

(http://103.28.101. 

10/project51new/ 

index.php) 

   กลุ่ม

พัฒนาและ

มาตรฐานฯ 

กยส. 

๕๑๔๒๙ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 

ข้อมูลหน่วยงานใน

สังกัด สป.มท. 

๒1) ระบบสืบค้น

ข้อมูลหน่วยงานใน

สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทยเพื่อติดต่อ

ราชการ 

(http://103.28.101. 

10/moiict/service54 

/index.asp) 

   กลุ่ม

พัฒนาและ

มาตรฐานฯ 

กยส. 

๕๑๔๒๙ 

Database, 

Appli-

caiton 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๔ 11(18) ๓.๒(9) 



 - ๑๗ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

- ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

- ข่าวสาร/

กิจกรรมสําคัญ

ของ มท. 

- ข่าวประกวด

ราคา 

- กระดานข่าว 

๒2) ระบบเว็บไซต์ของ 

กระทรวงมหาดไทย 

(www.moi.go.th) 

 

   กลุ่ม

พัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๐๔๗๖ 

WEB 

Appli-

cation, 

Database

MySQL 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๔ ๑3(35) ๓.๒(9) 

  - ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

- กิจกรรมสําคัญ 

ของ สป.มท. 

- ข่าวประกวด

ราคา 

- กระดานข่าว 

23) ระบบเว็บไซต์ของ

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

(www.smoi.moi. 

go.th) 

 

   กลุ่ม

พัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๐๔๗๖ 

WEB 

Appli-

cation, 

Database

MySQL 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๔ ๑3(35) ๓.๒(9) 

- ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

- เรื่องน่าสนใจ 

- กระดานสนทนา 

๒4) ระบบเว็บไซต์

อินทราเน็ตของ

กระทรวงมหาดไทย 

(http://moinet) 

 

 

   กลุ่ม

พัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๐๔๗๖ 

WEB 

Appli-

cation, 

Database 

Access 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ ๑3(๓5) ๓.๒(9) 



 - ๑๘ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

- ยุทธศาสตร์ของ มท.  

- แผนปฏิบัติงาน 

- โครงสร้างภารกิจ 

- งบประมาณ  

- การบริหารงาน

บุคลากร 

- การประชุม มท. 

- บรรยายสรุป

จังหวัดเป็นต้น 

๒5) ระบบ

ฐานข้อมูล 

ศูนย์ปฏิบัติการ

กระทรวงมหาดไทย 

(MOC) 

(http://103.28. 

101.10/moc/) 

 

 

   กลุ่ม

พัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๐๔๗๖ 

- Web 

Applica

tion 

- Acrobat 

(PDF) 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๔ ๑3(๓5) ๓.๒(9) 

  การถ่ายทอด

ประชุม มท.ผ่าน

ระบบ Video 

Streaming 

26) ระบบการ

ถ่ายทอดประชุม มท. 

ผ่านระบบ Video 

Streaming 

(http://10.0.224. 

44/moitv/livecon 

ference1.html) 

   กลุ่ม

พัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๐๔๗๖ 

- Web 

Applica

tion 

- Multi 

media 

(FLV) 

 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 



 - ๑๙ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

ข้อมูล ๔๕ กลุ่ม

เรื่องและ ๓๒ 

ตัวชี้วัด  ของ

จังหวัด และกลุ่ม

จังหวัด 

27) ระบบ

ฐานข้อมูล 

ศูนย์ข้อมูลกลาง

กระทรวงมหาดไทย

และจังหวัด 

(http://www.moi. 
go.th/MOIWEB/ 
jsp/Login.jsp) 

  ดูแล บํารุง  

และรักษา 

ระบบฐานข้อมูล

ให้สามารถใช้งาน

ได้เป็นปกติ 

กลุ่มพัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๑๑๓๙ 

 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

- ข้อมูล มี 

การเปลี่ยน 

แปลง            

 - รายเดือน 

- ราย  ๓ เดือน 

- ราย  ๖ เดือน  

- รายปี 

๓/๕ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

รายละเอียดของ     

ผู้ที่ลงทะเบียน

สมัครเพื่อเข้าใช้

อินเทอร์เน็ตของ 

มท. 

28) ระบบ 

การลงทะเบียน       

การเข้าใช้

อินเทอร์เน็ต 

(http://10.0.222.1

7/register.php) 

   ฝ่ายระบบ

คอมพิวเตอร์

และ

เครือข่าย 

กทส. 

๕๑๔๔๔ 

WEB 

Appli-

cation, 

Database 

MySQL 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

  การจัดเก็บเอกสารที่

สําคัญของหน่วยงาน

ในรูปแฟ้มข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

สามารถสืบค้นข้อมูล 

ที่จัดเก็บไว้ได้ 

*ระบบการจัดเก็บ

และค้นหาเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 

(http://eoffice. 
moi.go.th/ 
netportal/) 

  ดูแล บํารุง  

และรักษา 

ระบบฐานข้อมูล

ให้สามารถใช้งาน

ได้เป็นปกติ 

กลุ่มพัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๑๑๓๙ 

 

Database, 

Web Appli-

caiton 

ในระบบ 

e-officeของ 

ศสส.สป. 

ข้อมลู      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 



 - ๒๐ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

การรับ-ส่งหนังสือ

ภายในหน่วยงาน

ในสังกัด มท. 

* ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(http://edocument. 

moi.go.th/index.jsp) 

   กลุ่มพัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๑๑๓๙ 

 

Database, 

Web Appli-

caiton 

ในระบบ 

e-docu 

mentของ 

ศสส.สป. 

รายวัน ๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

9 สนผ.สป. ข้อมูลการประชุม

ประจําเดือนของ

กระทรวงมหาดไทย 

ได้แก่ ๑.ระเบียบ

วาระการประชุม ๒. 

ข้อสั่งการ/ข้อ

ราชการ ๓. รายงาน

การประชุม 

29) ระบบฐานข้อมูล 

การประชุม

กระทรวงมหาดไทย 

(http://103.28. 

101.45/meet/) 

  - ศสส. ดําเนินการ

นําเข้าข้อมูลเพื่อ

ปรับปรุงฐานข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน 

- มีข้อมูลปี พ.ศ. 

2555 - 2557 

กลุ่มงาน

นโยบาย 

และแผนรวม 

๐-๒๒๒๑-

๙๔๖๘ 

๐-๒๒๒๓-

๔๘๗๐ 

๕๐๕๗๗ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ราย

เดือน 

๑/๑,  

๑/๒ 

๑(๑) ๓.๑(๑-3) 



 - ๒๑ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  ข้อสั่งการใน     

การประชุม

กระทรวงมหาดไทย 

๓0) ระบบฐานข้อมูล 

ข้อสั่งการใน 

การประชุม

กระทรวงมหาดไทย 

(http://103.28. 

101.10/Any%20 

command) 

  - ศสส. ดําเนินการ

นําเข้าข้อมูลเพื่อ

ปรับปรุงฐานข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน 

- มีข้อมูลปี พ.ศ. 

2555 - 2557 

กลุ่มงาน

นโยบาย 

และแผนรวม 

๐-๒๒๒๑-

๙๔๖๘ 

๐-๒๒๒๓-

๔๘๗๐ 

๕๐๕๗๗ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ราย

เดือน 

๑/๑,  

๑/๒ 

๑(๑) ๓.๑(๑-3) 

ข้อมูลผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

๓1) ระบบติดตาม

ผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

(e-Monitoring) 

(http://103. 

28.101.10/ 

moikpi/mainform

.php) 

   - กลุ่มงาน

ติดตามและ

ประเมินผล 

๕๐๕๒๓ 

 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

-  ราย

ไตรมาส  

๓/๑, 

๓/๒ 

๑3(๔๓) ๓.๑(3) 



 - ๒๒ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  ข้อมูลผลการ

ขับเคลื่อนการน้อม

นําหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ไปสู่การปฏิบัติจน

เป็นวิถีชีวิต 

32) ระบบฐานข้อมูล 

ผลการขับเคลื่อนการ 

น้อมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่

การปฏิบัติจน 

เป็นวิถีชีวิต(http://103. 

28.101.10/ 

philos/login.php) 

   ส่วน
ประสาน
การพัฒนา
พื้นที่ตาม
พระราชดําริ 
๕๐๖๘๐ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

1/1 - 3.1(3) 

๑0 สบจ.สป. - ข้อมูลแหล่ง

งบประมาณเพิ่มเติมให้

ครอบคลุมถึงประเภท

งบประมาณในแต่ละ

แหล่ง 

- ข้อมูลความสอดคล้อง

กับนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาล 

- ข้อมูลความสอดคล้อง

กับนโยบายของ รมว.มท. 

- ข้อมูลความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ของ มท. 

๓3) ระบบติดตาม

ประเมินผลแผนงาน 

โครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด 

(http://www. 
padme.moi.go.th/) 

   ส่วน

ส่งเสริม

การบริหาร

ราชการ

จังหวัด 

๕๐๔๔๙ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  

 

ทุกครั้งที่

มีการ

บันทึก

ข้อมูล/

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๒/๒ 3(2) ๓.๒(3) 



 - ๒๓ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

๑1 กสป.สป. การจัดเก็บเอกสาร

ที่สําคัญของ

หน่วยงานใน

รูปแบบแฟ้มข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่

สามารถสืบค้น

ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้ 

34) ระบบเว็บไซต์

ของกลุ่มงาน

สนับสนุน

ปลัดกระทรวง สป. 

www.pssgroup. 

moi.go.th 

   กลุ่มงาน

อํานวยการ

ปลัดกระทรวง 

สป. 

๕๐๒๔๖-๗ 

Database, 

Web Appli-

caiton 

 

ข้อมูลมี

การ

เปลี่ยน 

แปลง 

3/3 13 
(41-43) 

3.2(21) 

การรับ-ส่งหนังสือ

ภายในหน่วยงาน

ในสังกัด มท. 

* ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(http://edocument. 

moi.go.th/index.jsp) 

   กลุ่มงาน

อํานวยการ

ปลัดกระทรวง 

สป. 

๕๐๒๔๖-๗ 

Database, 

Web Appli-

caiton 

ในระบบ 

e-docu 

mentของ 

ศสส.สป. 

รายวัน ๓/๓ 13(36) ๓.๒(17) 

๑2 ตภ.มท. - แผนการ

ตรวจสอบภายใน 

- รายงาน 

การตรวจสอบ

ภายใน 

35) ระบบเว็บไซต์

ของกลุ่มตรวจสอบ

ภายในระดับ

กระทรวงมหาดไทย 

(http://www.audito

r0216.moi.go.th/) 

   ส่วน

ตรวจสอบ

ภายใน

ระดับ มท. 

๕๐๖๒๗ 

Web 

Site 

 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ ๑3(๔๕) ๓.๒(๑9) 



 - ๒๔ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

๑3 ตภ.สป. - กฎ ระเบียบ  

หลักเกณฑ์ 

ข้อบังคับ 

- คู่มือ/แนวทาง 

การปฏิบัติงาน  

- แบบฟอร์มของ 

ทางราชการ 

๓6) ระบบเว็บไซต์

ของส่วนตรวจสอบ

ภายในระดับกรม สป. 

(www.audit.moi.go.th) 

   ส่วน

ตรวจสอบ

ภายในระดับ

กรม สป. 

๕๐๖๓๐-๓ 

Web 

Site 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ ๑3(๔๙) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๒๕ -

 ๑.๓ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการยกเลิก 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จดัเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

๑ กจ.สป. - โครงสร้างและ

ตําแหน่ง 

- ข้อมูลข้าราชการ/

ลูกจ้างประจํา/

พนักงานราชการ 

1) ระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 

 

  ใช้ระบบกลางจาก 

สนง.กพ. 

 

กลุ่มงาน 

บรรจุแต่งตั้ง

และข้อมูล

บุคคล 

๕๐364 

Database 

ของ 

สนง. 

กพ. 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ 11(18) ๓.๒(๗) 

๒ ศปท.มท. ข้อมูลเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิ

ชอบ ข้าราชการ/

เจ้าหน้าที่กระทรวง 

มหาดไทยของกรม 

และหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจใน

สังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

2) ระบบรายงานผล

เรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

กระทรวงมหาดไทย 

   - ศูนย์

ปฏิบัติการ

ต่อต้านการ

ทุจริต 

๕๐๑๕๐ 

- กลุ่ม

พัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๑๑๓๙ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

-  ข้อมูล

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

- ราย

เดือน 

- ราย ๓ 

เดือน 

- ราย ๖ 

เดือน  

- รายปี 

๓/๓ - ๓.๑(10) 



 - ๒๖ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

3 กค.สป. การจัดการข้อมูล 

ด้านการเบิก

จ่ายเงิน

งบประมาณของ 

สํานัก/ศูนย์/กอง 

3) ระบบควบคุมการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

   - งานบริหาร

งบประมาณ 

กลุ่มงาน

บริหาร

งบประมาณ

และการ

บัญชี 

๕๐๓๒๔ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล  

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ 9(15) ๓.๒(๑8) 

4 ศสส.สป. รายงานผลการ

ปฏิบัติงานด้านช่าง 

รต. ๔-๕ 

4) ระบบรายงานผล

การปฏิบัติงานด้าน

ช่าง 

   ส่วนติดตาม

ประมินผลฯ  

๕๑๑๒๙,

กลุ่มพัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศ 

กทส. 

๕๑๑๓๕ 

WEB 

Appli-

cation, 

Database

MySQL 

- ข้อมูล

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

- ราย

เดือน 

- ราย 

ไตรมาส 

๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

5 สน.สป. ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานนโยบาย 

และภารกิจของ 

มท. 

5) ระบบ

ประชาสัมพันธ์ 

(http://103.28. 

101.10/news/ 

login_01.php) 

   กลุ่มงาน

เผยแพร่   

การประชา-

สัมพันธ์ 

๕๐๕๓๗ 

File .pdf รายวัน ๓/๔ ๑3 

(๓๐-๓๕) 

๓.๒(11) 



 - ๒๗ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

การจัดเก็บเอกสาร

ที่สําคัญของ

หน่วยงานในรูป

แฟ้มข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์   ซึ่ง

สามารถสืบค้น

ข้อมูลจัดเก็บไว้ได้ 

6) ระบบการจัดเก็บ

และค้นหาเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 

(http://eoffice.m
oi.go.th/ 
netportal/) 

   กลุ่มงาน

เผยแพร่   

การประชา-

สัมพันธ์ 

๕๐๕๓๗ 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  ใน

ระบบ 

e-office

ของ 

ศสส.สป. 

รายวัน ๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

6 สดร.สป. ข้อมูลทรัพยากร 

สารนิเทศห้องสมุด

ของ มท. 

7) ระบบฐานข้อมูล

ทรัพยากร  

สารนิเทศ 

(ห้องสมุด) 

(http://www. 
Stabundamrong.g
o.th/ library) 

 เนื่องจากห้องสมุด 

มท. ได้ย้ายไป

ประจําที่วิทยาลัย

บางละมุง และ

เครื่องแม่ข่าย

คอมพิวเตอร์ของ

ห้องสมุด มท. อยู่ที่

กระทรวงมหาดไทย 

ชั้น 2 อาคารสถาบนั

ดํารงราชานภุาพ 

- มีข้อมูล ตั้งแต่ ปี 

พ.ศ.2556 – 

2559 

 

 

- มีข้อมูล 23 

พ.ค. 2560 – 

24 ก.ค. 2561 

 

-ส่วนพัฒนา

และบริหาร

จัดการ

ความรู้ 

๕๐๔๗๙ 

-กลุ่มงาน

พัฒนาและ

บริหาร

จัดการ

ความรู้ 

35622, 

35659 

Database, 

Appli-

caiton 

รายวัน ๓/๓ 5(7) ๓.๒(๙) 



 - ๒๘ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ

ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

7 กพร.สป. การจัดเก็บเอกสาร 

ที่สําคัญของ

หน่วยงานในรูป

แฟ้มข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

สามารถสืบค้น

ข้อมูล 

ที่จัดเก็บไว้ได้ 

8) ระบบการจัดเก็บ 

และค้นหาเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

   งานพัฒนา

โครงสรา้ง

องค์การและ

ระบบงาน 

๕๐๒๕3 

Database, 

Web 

Appli-

caiton  ใน

ระบบ 

e-office

ของ 

ศสส.สป. 

ข้อมูล      

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๒๙ -

๒. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการพัฒนาใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕61 

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนาใหม่/ 

มีโครงการที่จะ

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การจัดทําใหม่ 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จดัเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

1 ตท.สป. ข้อมูลจํานวน 

เมืองพี่เมืองน้อง

ระหว่างจังหวัดใน

ประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

1) ระบบเว็บไซต์

ของกองการ

ต่างประเทศ 

(http://www.fad.

moi.go.th 

ต้องการเพิ่มข้อมูล

จํานวนเมืองพี่เมือง

น้อง ณ ปัจจุบัน 

เพื่อเป็นฐานข้อมูล

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของ

หน่วยงาน

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 

เพิ่มเติมข้อมูลใน 

http://www.fad.

moi.go.th 

กลุ่มงาน

กิจการ

ต่างประเทศ 

๕๐๔๑๓ 

 

MS Word 

และ 

Acrobat 

Adobe 

ทุก      

ปีงบ 

ประมาณ 

1/1, 

1/2 

8(12) - 

ข้อมูลด้าน

กระบวนการ

สนับสนุนนโยบาย

ผู้อพยพและ

หลบหนีเข้าเมือง 

2) ระบบเว็บไซต์

ของกองการ

ต่างประเทศ 

(http://www.fad.

moi.go.th 

   กลุ่มงาน 

ประสาน 

นโยบาย       

ผู้อพยพและ

หลบหนีเข้า

เมือง  

๕๑๑๖๑-๒ 

Acrobat 

(PDF), 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ข้อมูล  

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง

ราย

เดือน 

1/3, 

1/4 

- 3.2(1) 



 - ๓๐ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนาใหม่/ 

มีโครงการที่จะ

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การจัดทําใหม่ 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  มหาดไทย

ขับเคลื่อนการเป็น

ประธานอาเซียน 

3) ระบบเว็บไซต์

ของกองการ

ต่างประเทศ 

(http://www.fad.

moi.go.th 

เป็นข้อมูลใหม่ยังไม่

มีการเก็บข้อมูล 

เนื่องจากประเทศ

ไทยจะเป็น

ประธานอาเซียน

ในปี 2562 จึง

ควรมีฐานข้อมูล

เพื่อให้ความรู้และ

เตรียมความพร้อม

บุคลากรในสังกัด

และประชาชน 

จัดทําลิ้งค์ไว้ที่

ระบบงาน

สารสนเทศในหน้า

หลักของเว็บ

กระทรวงมหาดไทย 

โดยลิ้งค์มายังกลุ่ม

งานอาเซียนใน

เว็บไซต์ของกอง

การต่างประเทศ ซึ่ง

กลุ่มงานอาเซียนจะ

เพิ่มข้อมูลความ

คืบหน้าในการ

ขับเคลื่อนและให้

ข้อมูลเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเป็น

ประธานอาเซียน 

กลุ่มงาน

อาเซียน 

50420 

Microsoft 

office, 

PDF, ไฟล์

รูปภาพ 

ข้อมูล  

มีการ

เปลี่ยน 

แปลง 

1/1, 

1/3, 

1/4 

8(14) 3.2(11) 



 - ๓๑ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนาใหม่/ 

มีโครงการที่จะ

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การจัดทําใหม่ 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

2 สตร.สป. งานประสานการ

แก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4) ระบบรับและ

จัดการเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

(http://www.damr

ongdham. 

moi.go.th/service) 

โครงการพัฒนา

ระบบรับและจัดการ

เรื่องร้องเรียนร้อง

ทุกข์เพื่อเชื่อมโยง

ศูนย์ดํารงธรรม

อําเภอ 

เพื่อให้ระบบ

ฐานข้อมูลมีความ

ครบถ้วนถูกต้อง 

พัฒนาระบบการ

บันทึกข้อมูลของ

ศูนย์ดํารงธรรมให้

มีประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงข้อมูล

เป็นฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศ 

- ศูนย์

ดํารงธรรม  

02-

2211133 

- สายด่วน

call 

center 

1567 

Microsoft 

Word,Acr

obat 

(PDF),

moi 

1567, 

spond 

รายวัน 1/1 4(6) 3.1(8), 
3.2(16) 

3 สนผ.สป. ข้อมูลตลาด

ประชารัฐ 

5) ระบบฐานข้อมูล 

ผู้ลงทะเบียน

ผู้ประกอบการตลาด

ประชารัฐ 

http://103.28. 

101.10/market 

peoplegov/ 

login.php 

งบประมาณ ปี 

2561 

เพิ่มเติมข้อมูล

ตลาดประชารัฐแต่

ละประเภท และ

การรายงานผล 

 กลุ่มงาน

กิจการ

พิเศษ 

02-221-

8095 

,50034 

Database, 

Web 

Appli-

caiton 

ราย

เดือน 

1/1, 

1/2 

1(1),  
2 

3.1(6) 



 - ๓๒ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนาใหม่/ 

มีโครงการที่จะ

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การจัดทําใหม่ 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

  ข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ เพื่อ

การติดตาม จัดการ 

และรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ

ขยายผลโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

กระทรวงมหาดไทย 

6) ระบบภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการติดตาม 

จัดการ และรายงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการขยายผล

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

กระทรวงมหาดไทย 

(http://164.115. 
40.225) 

กําหนดให้จังหวัด

ดําเนินการนําเข้า

ข้อมูลในระบบ

เบื้องต้น  

ภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

เพื่อใช้ในการ

ติดตาม บริหาร

จัดการ และ

รายงานผลการ

ดําเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

และสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 

1. จัดอบรมระบบ

ภูมิสารสนเทศฯ 

ให้กับเจ้าหน้าที่

จังหวัดที่รับผิดชอบ

โครงการขยายผล

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

กระทรวงมหาดไทย 

2.นําเข้าข้อมูลที่

สําคัญต่างๆ สู่

ระบบฐานข้อมูล 

3. รายงานผลของ

ข้อมูลรายโครงการ

และสรุปรายงานผล

ของข้อมูลใน

ภาพรวม 

กลุ่มงาน

ประสาน 

การพัฒนา

พื้นที่ตาม

พระราช

ดําริ 

สนผ.สป. 

มท. 

50514 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
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 - ๓๓ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนาใหม่/ 

มีโครงการที่จะ

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การจัดทําใหม่ 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

4 สดร.สป. หลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรของ 

มท./สป.มท. 

7) อยู่ระหว่างการ

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล 2 

หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรนัก

ปกครองระดับสูง  

2. หลักสูตรพัฒนา

นักบริหาร

ระดับกลาง 

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหลักสูตร

การพัฒนาบุคลากร

ของ มท./สป.มท. 

ในปี พ.ศ. 2562 

- เพื่อทราบ

หลักสูตร/การ

จัดการในการ

พัฒนาบุคลากร 2 

กลุ่ม 1. ประเภท

อํานวยการ 

ระดับสูง 2. 

ประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ/

ชํานาญการพิเศษ 

- เพื่อเป็น

ฐานข้อมูล

ข้าราชการที่ผ่าน

การฝึกอบรม

หลักสูตรหลักของ 

มท./สป.มท. 

- เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่สําคัญของ 

2 หลักสูตรหลัก 

ทั้งเป้าหมาย 

รายวิชา วิทยากร  

ผู้เข้ารับการอบรม 

และผู้สําเร็จ

หลักสูตร ฯลฯ 

กลุ่มงาน

พัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย์ 

02-622-

0961, 

50567 

Database, 
Stand 
alone 
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 - ๓๔ -

ลําดับ

ที่ 

หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จําเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนาใหม่/ 

มีโครงการที่จะ

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 

ความจําเป็นใน 

การจัดทําใหม่ 

แนวทาง 

การดําเนินงาน 

หน่วย

รับผิดชอบ

/โทรศัพท ์

รูปแบบ 

การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 

การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 

(หมวด ๓) 

กระบวนการ 

(หมวด ๖) 

5 ป.ย.ป.มท. การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง

ของ

กระทรวงมหาดไทย 

8) ระบบฐานข้อมูล

การขับเคลื่อน 

ป.ย.ป.มท. 

(ฐานข้อมูล ปี 

2561) 

http://www. 

stabundamrong. 

go.th/web/ 

moireform.html 

  รายงานผลการ

ขับเคลื่อน ป.ย.ป. 

มท. 

กลุ่ม 

ป.ย.ป.

มท./กลุ่ม

งานวิจัย

และ

พัฒนา 

Database รายวัน 1-3/1 - 3.1(1-10), 
3.2(1-21) 
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