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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของ สป.มท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
๑. ข้อมลูและระบบฐานข้อมลูจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 
 ๑.๑ ข้อมลูและระบบฐานข้อมลูที่ต้องการปรับปรุง 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

๑ กก.สป. - การรับ-ส่ง
หนงัสือภายใน
หน่วยงานในสังกัด 
มท. 
- การเสนอหนังสือ
ผู้บริหารระดับสูง
ของ มท. 

๑) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
(http://edocument. 
moi.go.th/index.jsp) 

ปี 2560-2562 โปรแกรมระบบ
เดิมใช้งานมากกว่า 
10 ปี และขยาย
โครงสร้าง
หน่วยงานถึง
ภายในจังหวัด 

ศสส. ก าลัง
ด าเนินการพัฒนา
ระบบข้ึนใหม ่

- ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
๕๐๓๑๗ 
- กลุม่งาน
ช่วย
อ านวยการ 
๕๐๓๐๔ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

รายวัน ๓/๓ 13 
(36-37) 

๓.๒(17) 

การจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ในรูปแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถสืบค้นข้อมูล 
ที่จัดเก็บไว้ได้ 

2) ระบบการจัดเก็บ
และค้นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
(http://eoffice. 
moi.go.th/ 
netportal) 

ฝ่าย
บริหาร 
งานท่ัวไป 
๕๐๓๑๗ 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 

2 กค.สป. การจองห้อง
ประชุม 

3) ระบบจองห้อง
ประชุม 
(http://eoffice. 
moi.go.th/ 
netportal) 

กลุ่มงาน
บริหารการ
พัสดุ 
๕๐๓๕๖, 
 

Database,
Web 
Appli-
caiton 
 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 

  การรับ-ส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงาน
ในสังกัด มท. 

* ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
(http://edocument. 
moi.go.th/index.jsp) 

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
50357       

Database,
Web 
Appli-
caiton 

รายวัน ๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 

http://edocument/
http://eoffice/
http://eoffice/
http://edocument/
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ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

3 กจ.สป. การประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ
ด้านสมรรถนะ
แบบ ๓๖๐ องศา 
ของข้าราชการ 
สป.มท. 

4) ระบบฐานข้อมูล 
การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ
ข้าราชการ สป.มท.
รายบุคคล (IPA) 
(http://103.28. 
101.10/EVA360/) 

มีโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน
ส่วนสมรรถนะของ
ข้าราชการ สป.มท. 
ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ปรับปรุงระบบ 
(ด าเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 
2562) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน
ส่วนสมรรถนะของ
ข้าราชการ สป.
มท. ใหม้ีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และครบถ้วน
ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ. 
และส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยก าหนด 

เพิ่มสมรรถนะ
ส าหรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัตริาชการให้
ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ. และ 
สป.มท. ก าหนด 

กลุ่มงาน
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
บริหาร
ค่าตอบแทน 
0 2622 
0935,  
50802 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

- ราย ๖ 
เดือน 
 

๓/๓ - ๓.๒(๗) 

  ระบบใบรับรอง
การจ่ายเงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์   
(e-Pay Slip) 

5) ข้อมูลใบรับรอง
เงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2562 
จนถึงปัจจุบัน 

พัฒนาแล้วผ่าน
ระบบ DPIS เริ่ม
ทดลองใช้งาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และใช้งาน
เต็มรปูใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

เพือ่ลดการใช้
กระดาษ, เพิม่
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของ
ข้าราชการ, 
เตรียมพร้อมเขา้สู่ 
Thailand 4.0 

ระบบใบร้บรองการ
จ่ายเงินเดือน
อิเล็กทรอนกิส์     
(e-Pay Slip) ผ่าน
ระบบ DPIS  
(http://dpis.moi.
go.th/) 

กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล 
50362 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูลมี
การ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/3 - - 

http://103.0.0.28/
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ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

4 ตท.สป. ข้อมูลจ านวนเมือง
พี่เมืองน้อง
ระหว่างจังหวัดใน
ประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

6) ระบบเว็บไซตของ
กองการตางประเทศ 
(http://www. 
fad.moi.go.th/ 
index.php/ 
blogsister) 

ต้องการเพิ่มข้อมลู
จ านวนเมืองพี่เมือง
น้อง ณ ปัจจุบัน 

เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

 กลมุงาน 
กิจการ 
ตางประเทศ 
๕๐๔๑๓ 

MS 
Word 
และ 
Acrobat 
Adobe 

ทุก      
ปีงบ 
ประมาณ 

1/1-3 8(12) - 

http://www/
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ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

5 สดร.สป. หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรของ 
มท./สป.มท. 

7) ระบบฐานข้อมลู
หลักสตูรการพัฒนา
บุคลากรของ มท./
สป.มท. (อยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 2 
หลักสตูร ได้แก ่
1. หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง  
2. หลักสูตรพัฒนา
นักบริหาร
ระดับกลาง) 

 เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
หลักสูตรนักบริหาร
ระดบัสูงของ ก.พ.
(ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙) 
ในหัวข้อการ
ประเมินผลสมัฤทธิ์
ของการฝึกอบรม  
ก าหนดวา่ 
“โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง
ของกระทรวงมหาด 
ไทย มกีารจัดท า
ฐานข้อมลูโครงการ
อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการ
วางแผน การบริหาร
จัดการ และการ
ฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล โดยมี
การจดัท าฐานข้อมูล 
ดังนี ้
1.รายช่ือ พร้อม
ประวตัิส่วนบคุคล

ขอให้ ศสส. 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้
ครอบคลมุตาม  
ข้อ (13)  

1. วิทยาลัย
มหาดไทย 
(ผู้บริหาร
การน าเข้า
ข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์
ในการ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตร)  
0 2225 
5520 , 
35651 
2. กลุ่มงาน
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 
02-622-
0961, 
๕๐๕67 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายป ี 3/3 5(7) - 
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ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

และประวัติการ
ท างานของนัก
บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2.หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 
3.รายช่ือ พร้อม
ประวตัิส่วนบคุคล
และประวัติการ
ท างานของวิทยากร 
4.รายงานการศึกษา
ส่วนบุคคลและ
การศึกษากลุม่ 
5.รายงานการศึกษา
ดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
6.ข้อมลูผู้ส าเรจ็การ
ฝึกอบรมทีไ่ด้รบั
และไมไ่ด้รับการ
คัดเลือกแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร 
7.ข้อมลูอื่น ๆ  ที่
จ าเป็น 



 - ๖ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  แผนการจดัการ
ความรู้ประจ าปี 
และผลการ
ด าเนินงาน 

8) ระบบเว็บไซต์
การจัดการความรู ้
(http://km.moi. 
go.th) 

ต้องการปรับปรุงให้
สามารถสืบค้น
แผนการจัดการ
ความรู้ องค์ความรู้ ที่
จ าเป็น ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
ได้เป็นรายปี และการ
รายงานผลในระบบ
ได้สะดวก ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

- เพื่อจัดการ
ความรู้ในองค์กร
ได้อย่างเป็นระบบ   
 - เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
การจัดการความรู้  

- สดร. ออกแบบ
รายการฐานข้อมูล 
- ศสส. พัฒนา
ระบบ และสร้าง
รหัสผู้ใช้งานพร้อม
รหัสผ่าน  

กลุ่มงาน
พัฒนา
และ
บริหาร
จัดการ
ความรู ้
50565 

Acrobat 
(PDF), 
Web 
Site 

- ๖ 
เดือน 
- ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/7 11(18) 3.1(9) 

องค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  
(จากการจัด
กิจกรรม
แลกเปลีย่นชุมชน
นักปฏิบัติ : CoPs)  

9) ระบบเว็บไซต์ 
การจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นชุมชน
นักปฏิบัติ : CoPs) 
(http://www.km.
moi.go.th/Cops/ 
CoPs.html) 

ต้องการปรับปรุงให้
เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของ สป.มท. 
มีความสะดวกใน
การเข้าใช้งาน อ่าน
ง่าย ค้นหาง่าย 
สามารถนับจ านวน
การเข้าใช้งาน  
ดาวน์โหลดได ้

เพื่อทราบปริมาณ
การเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ องค์
ความรู้ต่างๆ โดย
น าไปวิเคราะห์ 
และค้นหาองค์
ความรู้ที่จ าเป็น             
มาเผยแพร่ให้ตรง
กับความต้องการ 

ศสส. พัฒนา
เว็บไซต์ทีส่ามารถ
นับจ านวนครั้งการ
เข้าเว็บไซต์ การ
เข้าอ่านองค์
ความรู้ และ
จ านวนการดาวน์
โหลดข้อมูล  และ
สร้างรหสัผู้ใช้งาน
พร้อมรหสัผ่าน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
และ
บริหาร
จัดการ
ความรู้ 
50565 

Acrobat 
(PDF), 
Web 
Site 

ข้อมูลมี
การ
เปลี่ยนแ
ปลง 

3/7 11(18) 3.1(9) 

http://www.km.moi.go.th/Cops/%20CoPs.html
http://www.km.moi.go.th/Cops/%20CoPs.html
http://www.km.moi.go.th/Cops/%20CoPs.html


 - ๗ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  รายชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์               
(E-Book)  

10) รายชื่อหนังสือ 
(http://km.moi. 
go.th/E_Library) 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล                  
E-Book ของ
ห้องสมุด
กระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย และมีความ
สะดวกในการสืบค้น
แก่ผู้เข้าใช้งาน  
 

ระบบ E-Book ที่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน 
เป็นเทคโนโลยีที่ไม่
ทันสมัย ไม่สามารถ
ค้นหาหนังสือได้  
จึงไม่สะดวกต่อการ
ใช้งาน 

- จัดจ้างผู้รับจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ด าเนินการ
พัฒนาระบบ                    
E-Book ขึ้นใหม่ โดย
จัดท าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ห้องสมุด
กระทรวงมหาดไทย
เพิ่มขึ้นใหม่ และ
ผนวกรวมกับหนังสือ
จากระบบ E-Book 
เดิมเพื่อให้สืบค้น 
ดาวน์โหลด และ
เรียกรายงานสรุปการ
เข้าใช้งานได้ 
 - ระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย ได้แก่ 
- รายช่ือหนังสือ 
- ผู้แต่ง 
- เลขเรียก 
- ISBN / ISSN 
- ค าค้นหา 

กลุ่มงาน
พัฒนา
และ
บริหาร
จัดการ
ความรู้ 
50565 

Database, 
WEB 
Site 

- ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 
-ราย ๓ 
เดือน 

3/7 5(7) 3.1(9) 



 - ๘ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

6 สกถ.สป. งานการจัดประชุม
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 

11) รายงานผลการ
ประชุม
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 
(http://www.local. 
moi.go.th/๒๐๐๙/ 
home/index๑.
php) 

ปี 2562 เว็บไซตเ์ดิมไม่
ทันสมัย 

ด าเนินการจ้าง
พัฒนาระบบ
เว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้มี
ความทันสมัยขึ้น 

ส านักงาน 
ก.ถ. 
๕๐๖๐๘ 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุกครั้งท่ี
มีการ
ประชุม 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 

งานการจัดประชุม
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 

12) รายงานผลการ
ประชุม
คณะกรรมการ
มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 
(http://www.local. 
moi.go.th/๒๐๐๙/ 
home/index๑.
php) 

ส านักงาน 
ก.ถ. 
๕๐๖๐๐ 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุกครั้งท่ี
มีการ
ประชุม 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 

http://www.local/
http://www.local/


 - ๙ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  งานการก าหนด
มาตรฐานกลาง
และแนวทางใน
การรักษาระบบ
คุณธรรมของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

13) รายงานผลการ
ประชุมคณะอนุ- 
กรรมการด้าน
มาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
(http://www.local.
moi.go.th/๒๐๐๙/
agenciesinfo/ 
contentanu.php) 

   ส านักงาน 
ก.ถ. 
๕๐๖๐๘ 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุกครั้งท่ี
มีการ
ประชุม 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 

งานการจัดท า
ศูนย์กลางขอ้มูล
การวิจัยทางด้าน
การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 

14) ข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
(http://www.local.
moi. go.th/๒๐๐๙/
section_service/ 
topic_๔.php) 

ส านักงาน 
ก.ถ. 
๕๐๖๐๘ 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุกครั้งที่
มีการ
ศึกษาวิจัย 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 

http://www.local.moi/
http://www.local.moi/
http://www.local.moi/
http://www.local.moi/


 - ๑๐ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  งานการปรับปรุง
กฎหมายที่
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 

15) รายงานผลการ
ประชุมคณะอนุ- 
กรรมการด้าน
กฎหมายใน ก.ถ. 
เกี่ยวกับข้อมูลการ
ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  
(http://www.local. 
moi. go.th/๒๐๐๙/
section_ public/ 
menu_๐๒.php) 

   ส านักงาน 
ก.ถ. 
๕๐๖๐๘ 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุกครั้งที่
มีการ
ประชุม
ปรับปรุง
กฎหมายที่
เกี่ยวกับการ
บริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 

7 ศสส.สป. การจัดเก็บเอกสาร
ที่ส าคัญของ
หน่วยงานในรูป
แฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์   
ซึ่งสามารถสืบค้น
ข้อมูล ท่ีจัดเก็บ  
ไว้ได ้

* ระบบการจดัเก็บ
และค้นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
(http://eoffice. 
moi.go.th/ 
netportal) 

ปี 2560-2562 โปรแกรมระบบ
เดิมใช้งานมากกว่า 
10 ปี และขยาย
โครงสร้าง
หน่วยงานถึง
ภายในจังหวัด 

ศสส. ก าลัง
ด าเนินการพัฒนา
ระบบข้ึนใหม ่

กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ 
กทส. 
๕๑๑๓๙ 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

การรับ-ส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงาน
ในสังกัด มท. 

* ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
(http://edocument. 
moi.go.th/index.jsp) 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ 
กทส. 
๕๑๑๓๙ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายวัน ๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

http://eoffice/
http://edocument/


 - ๑๑ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

8 สนผ.สป. ข้อมูลตลาด
ประชารัฐ 

16) ระบบ
ฐานข้อมูล 
ผู้ลงทะเบยีน
ผู้ประกอบการตลาด
ประชารัฐ 
(http://103.28. 
101.10/market 
peoplegov/ 
login.php) 

งบประมาณ ปี 
2561 

เพิ่มเตมิข้อมูล
ตลาดประชารัฐแต่
ละประเภท และ
การรายงานผล 

 กลุ่มงาน
กิจการ
พิเศษ 
02-622-
2443, 
50891 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ราย
เดือน 

1/1, 
1/2 

1(1),  
2 

3.1(6) 

ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ เพื่อ
การติดตาม 
จัดการ และ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการขยายผล
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
กระทรวง  
มหาดไทย 

17)  ระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อการ
ติดตาม จัดการ และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
กระทรวงมหาดไทย 
(http://164.115. 
40.225) 

- ให้จังหวัดเริ่ม
ด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลในระบบตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
- ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีแผน
จะด าเนินการ
ปรับปรุงระบบฯ ให้
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เพื่อใช้ในการ
ติดตาม บริหาร
จัดการ และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ 

1. น าเข้าข้อมลูที่
ส าคัญต่าง ๆ สู่
ระบบฐานข้อมลู 
2. รายงานผลของ
ข้อมูลราย
โครงการและสรุป
รายงาน ผลของ
ข้อมูลในภาพรวม 

กลุ่มงาน
ประสาน 
การพัฒนา
พื้นที่ตาม
พระราช
ด าริ 
สนผ.สป. 
มท. 
50514 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายป ี 1/1 2 - 



 - ๑๒ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

9 กสป.สป. การรับ-ส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงาน
ในสังกัด มท. 

* ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนกิส ์
(http://edocument. 
moi.go.th/index.jsp) 

ปี 2560-2562 โปรแกรมระบบ
เดิมใช้งานมากกว่า 
10 ปี และขยาย
โครงสร้าง
หน่วยงานถึง
ภายในจังหวัด 

ศสส. ก าลัง
ด าเนินการพัฒนา
ระบบข้ึนใหม ่

กลุ่มงาน
อ านวยการ
ปลัดกระทรวง 
สป. 
๕๐๒๔๖-๗ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  

รายวัน ๓/๓ 13(36) ๓.๒(17) 

10 กพร.สป. ข้อมูลผลการ
ปฏิบัติราชการ   
ในการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดของ      
สป.มท. สูร่ะดบั
หน่วยงาน 

18) ระบบฐานข้อมลู
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 
(http://10.0.224.
10/moiict/dpa54
/index2562.asp) 

ปรับใช้ช่องทางการ
เข้าถึงที่ 
http://10.0.224.
10.moiict/dpa54
/index2562.asp 
เป็นช่องทางหลักใน
การเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลตาม    
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
- ๒๕๖๒ และใช้
น าเข้าข้อมูลฯ ในปี
ต่อ ๆ  ไป 

- เนื่องจาก
หน่วยงาน 
ภายใน สป.มท.
จะต้องรายงานผล 
ตัวช้ีวัดผา่นระบบฯ 
เป็นประจ าทุกปี 
จึงควรมีช่องทาง
เดียวท่ีรวบรวม
ฐานข้อมูลไว้ 
เพื่อให้ง่ายและ
สะดวกในการใช้
งาน 

ให้ ศสส. สป. 
พิจารณาช่องทาง
ของฐานข้อมูลให้
เหลือช่องทางเดียว 
(หากไม่มีข้อจ ากัด
ในส่วนของ
หน่วยความจ า)  
เพื่อให้สามารถ
น าเข้าข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และ
น าเข้าข้อมูลในปี
ต่อ ๆ ไป 

- กพร.สป.  
๕๐๒๕3 
- กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐานฯ 
กยส. 
๕๑๔๒๙ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  

- ราย 6 
เดือน 
- ราย 9 
เดือน 
- ราย 
๑๒ 
เดือน 

๓/3 - 3.1(5) 

http://edocument/
http://10.0.224.10/
http://10.0.224.10/
http://10.0.0.224/


 - ๑๓ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  ข้อมูลตัวช้ีวดัตาม
ค ารับรองการ
ปฏิบัติการราชการ
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ 
กระทรวงมหาดไท
ยและการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ 
(มาตรา 44) 

19) ฐานข้อมลู
ข้อมูลตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการการ
ปฏิบัติราชการของ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทย 
(http://103.28. 
101.10/moiict/ 
kpi_web/ 
index.asp) 

ปรับชื่อเป็น 
“ฐานข้อมูลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และ
การประเมินส่วน
ราชการประจ าปี
ของ
กระทรวงมหาดไทย/
ส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย”     
โดยด้านใน
ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลตัวช้ีวัดตาม   
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  (ถึงปี 
๒๕๕9 ของเดมิ)  
๒) ปรับปรุงเพิ่ม
ลักษณะการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ  

- เปลี่ยนรูปแบบ 
วิธีการประเมินผล
และการด าเนินงาน 
- เพิ่มการท า
ฐานข้อมูลการ
ประเมินผลของ
กระทรวง 

ศสส.สป. 
อนุเคราะห์ 
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน โดยทาง 
กพร.สป. เป็น
หน่วยงานแจ้ง
ความต้องการ/ให้
ข้อมูล 

- 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) 

http://103.0.0.28/


 - ๑๔ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

(มาตรา 44)   ใน
ปัจจุบัน (ระหวา่งปี 
๒๕๕๙-๒๕๖๒)   
๓) ขอเพิ่มการ
จัดเก็บฐานข้อมลู
การประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  
(มาตรา 44)  
ภาพรวมของ 
กระทรวง ใน
ปัจจุบัน (ระหวา่งปี 
๒๕๕๙ -  ๒๕๖๒ 
๔) ขอสนับสนุนการ
ประมวลผลการ
ติดตาม (Report)   
ในภาพรวม เพื่อให้
ผู้บริหารใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจ  



 - ๑๕ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

ข้อมูลผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 

20) ระบบ
ฐานข้อมูลการ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
PMQA 
(http://103.28. 
101.10/moiict/ 
kpisystem/ 
index.asp) 

ต้องการปรับปรุง  
ให้เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากข้อมูลที่มี 
ในระบบฐานข้อมูล
ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ โดย 
๑) น าเข้าเกณฑ์การ
ประเมิน PMQA 
เพื่อใช้สืบค้น 
แบ่งเป็น PMQA 
และ PMQA 4.0 
๒) น าเข้าองค์
ความรู้หรือเทคนิค
ส าคัญที่ใช้ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ / 
กิจกรรมส าคญั 
๓) ปรับปรุงลักษณะ
การจัดเก็บเป็นการ
จัดเก็บข้อมลูรางวัล
ประจ าปี และ Best 
Practice ของกรม
ในสังกัด/จังหวัดที่
ได้รับรางวัล 

เปลี่ยนรูปแบบ 
วิธีการประเมินผล
และการด าเนินงาน 

ศสส.สป. 
อนุเคราะห์ 
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน โดยทาง 
กพร.สป. เป็น
หน่วยงานแจ้ง
ความต้องการ/ให้
ข้อมูล 

- 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) 

 

 

http://103.0.0.28/


 - ๑๖ - 

 ๑.๒ ข้อมลูและระบบฐานข้อมลูที่ไม่ต้องการปรับปรุง 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

๑ กก.สป. การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่สามารถ
เปิดเผยได้ของทาง
ราชการต่อ
ประชาชน 

1) ระบบฐานข้อมลู
ตาม พรบ. ข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการ 
(http://103.28. 
101.10/act50/
menu.asp) 

   ฝ่าย
บริหาร 
งานท่ัวไป 
๕๐๓๑๙ 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๔ - - 

๒ กจ.สป. ค าน าหน้า ช่ือ-
สกุล เล่ม ตอน 
หน้า วัน เดือน ปี
ที่ประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา 

2) การสืบค้นผู้ได้รับ
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) 

  - ประวัติการไดร้ับ
พระราชทาน
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์
- การรับ-คืน
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์
- การประดับ
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์

3) ระบบตรวจสอบ
ประวตัิการได้รับ
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) 

http://103.0.0.28/
http://103.0.0.28/


 - ๑๗ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

รายนามขา้ราชการ
ระดับสูง 

4) ข้อมูลรายนาม
ข้าราชการระดับสูง 
(http://www. 
personnel.moi.go.th/
name_mahadthai/ 
menu_name.htm)  

  เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์ กจ.สป. 
(ข้อมูลมีการ
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันตามค าสั่ง
ต่าง ๆ เช่น ค าสั่ง
แต่งตัง้, ค าสั่งย้าย 

กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล 
๕๐๓๖2 

Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 
 

๓/๓ - ๓.๒(12) 

ประกาศ
เกษียณอายรุาชการ 

5) ข้อมูลประกาศ
เกษียณอายุ
ข้าราชการ 
(http://www. 
personnel.moi.go.th/
work/work3/data/ 
menudata.htm) 

  เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
เว็บไซต์ กจ.สป. 
(ข้อมูลมีการ
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันตามค าสั่ง
ต่าง ๆ เช่น ค าสั่ง
แต่งตั้ง, ค าสั่งย้าย 

กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล 
๕๐362 

Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 
 

๓/๓ - ๓.๒(12) 

๓ กค.สป. การจดัการด้าน
การเงินการคลัง  
ด้านการงบประมาณ 
การบญัชี การจัดซื้อ
จัดจ้าง การเบิกจ่าย 
และการบริหาร
ทรัพยากรของ
ภาครัฐ 

6) 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) 

http://www/
http://www/
http://www/


 - ๑๘ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

4 ตท.สป. ข้อมูลด้าน
กระบวนการ
สนับสนุนนโยบาย
ผู้อพยพและ
หลบหนีเข้าเมือง 

7) ระบบเว็บไซตของ
กองการตางประเทศ 
(http://www. 
fad.moi.go.th/ 
Index.php/ 
newsevacuate) 

   กลุม่งาน
ประสาน
นโยบาย 
ผู้อพยพและ
หลบหนเีข้า
เมือง 
51161-2 

Acrobat 
(PDF), 
Database, 
Web 
Appli-
caiton  

ขอมูล  
มีการ 
เปลี่ยน  
แปลง,
ราย
เดือน 

1/3-4 - - 

๕ สตร.สป. - ประวัติของผู้ร้อง
ทุกข์/ผู้ถูก
ร้องเรียน 
- รายละเอียด 
การร้องทุกข ์

8) ระบบฐานข้อมูล
รับและติดตามเรื่อง
ร้องเรียนของ       
ศูนย์ด ารงธรรม 
(http://www. 
damrongdham. 
moi.go.th) 

   ศูนย์ด ารง
ธรรม
กระทรวง 
มหาดไทย 
๕๐๔๐๐ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๒ 4(6) ๓.๑(8) 

  - ประเด็นการ
ตรวจราชการ
ประจ าเดือน 
- รายงานสรุป/ 
ผลการด าเนินงาน
ประเด็นการตรวจ
ราชการ
ประจ าเดือน 
- รายงานผลตรวจ
ติดตามฯ กนจ. 
ปีละ ๒ ครั้ง 

9) การพัฒนาระบบ 
การตรวจราชการ
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
(E-Inspection) 
(http://103. 
28.100.81/ 
einspection/ 
index.php) 

   กลุม่งาน
สนับสนุน
และประสาน
การตรวจ
ราชการ
๕๐๔๕๗ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๒ 
 

4(6) ๓.๑(8) 

http://www/
http://www/
http://0.0.0.103/


 - ๑๙ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

งานประสานการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

10) ระบบรับและ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ 
(http://www. 
damrongdham. 
moi.go.th/service) 

   - ศูนย์ด ารง
ธรรม 
02-
2211133 
- สายด่วน 
call 
center 
1567 

Microsoft 
word, 
Acrobat 
(PDF),   
moi 
1567, 
Spond 

รายวัน 1/1 4(6) 3.1(8), 
3.2(16) 

6 สน.สป. รายการวิทยเุสนอ
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ 
ผลงาน นโยบาย  
และภารกิจของ 
มท. 

11) รายการวิทย ุ
On Web 
(http://www. 
pr.moi.go.th/ 
mtradio.htm) 

   กลุม่งาน
เผยแพร่  
การประชา-
สัมพันธ ์
๕๐๕๓3 

Web 
Site 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง, 
รายวัน 

๓/๔ ๑3 
(๓๐-๓๕) 

๓.๒(11) 

คลังข่าวมหาดไทย 12) ระบบจัดเก็บ
และค้นหาเอกสาร
การประชาสัมพันธ์
(http://newskm. 
moi.go.th) 

   ฝ่ายเผยแพร่
การประชา-
สัมพันธ์ 
๕๐๕๓3 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง, 
รายวัน 

๓/๔ ๑3 
(๓๐-๓๕) 

๓.๒(11) 

http://www/
http://www/


 - ๒๐ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

7 สดร.สป. ข้อมูล
กระบวนการสร้าง
คุณค่าและ
สนับสนุนตาม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์    
พันธกิจ และ  
ความต้องการของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

13) ระบบ
ฐานข้อมูล
กระบวนการสร้าง
คุณค่าและสนับสนุน
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 
(http://103.28. 
101.10/pmqa6/
login.php) 

   กลุ่มงาน 
วิจัยและ
พัฒนา 
๕๐๕04 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

- ข้อมูลมี
การเปลีย่น 
แปลง 
- ราย ๓ 
เดือน 
- รายป ี

๓/2-3 ๑1(18) ๓.๑(9) 



 - ๒๑ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

8 สกม.สป. ข้อมูลด้าน
กฎหมายของ มท. 
และรายงานผล
การปฏิบัติงานของ  
สกม.สป. 

14) ระบบ
ฐานข้อมูล 
ด้านกฎหมาย 
(มี Web Site/ 
กระดานข่าว     
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
สืบค้นง่าย) 
(http://www. 
law.moi.go.th) 

   กลุ่มงาน
ร่าง
กฎหมาย 
๕๐467, 
กลุ่มงาน
พัฒนา
กฎหมาย 
50469, 
ฝ่าย
บริหาร 
งานท่ัวไป  
๕๐464 

Database, 
Web 
Appli-
cation 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ 6(10) ๓.๒(8) 

9 ศสส.สป. โครงการที่เสนอให้
คณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ 
มท. 

15) ระบบการ
จัดหาคอมพิวเตอร์
ของกระทรวง 
มหาดไทย 
(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) 

http://www/


 - ๒๒ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  ข้อมูลหน่วยงานใน
สังกัด สป.มท. 

16) ระบบสืบค้นข้อมูล
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
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) 

- ข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
- ข่าวสาร/
กิจกรรมส าคญั
ของ มท. 
- ข่าวประกวด
ราคา 
- กระดานข่าว 

17) 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
ประชาสมัพันธ์ 
- กิจกรรมส าคัญ 
ของ สป.มท. 
- ข่าวประกวด
ราคา 
- กระดานข่าว 

18) ระบบเว็บไซต์ 
ของส านักงาน
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) 

http://103.28.0.101/
http://www.moi.go.th/


 - ๒๓ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

 - ข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
- เรื่องน่าสนใจ 
- กระดานสนทนา 

19) 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) 

- ยุทธศาสตร์ของ มท.  
- แผนปฏิบัติงาน 
- โครงสร้าง ภารกิจ 
- งบประมาณ  
- การบริหารงาน
บุคลากร 
- การประชุม มท. 
- บรรยายสรุป
จังหวัด เป็นต้น 

๒0) 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 

21) 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) 

http://103.0.0.28/
http://10.0.0.224/


 - ๒๔ - 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

รายละเอียดของ     
ผู้ที่ลงทะเบียน
สมัครเพื่อเข้าใช้
อินเทอร์เนต็ของ 
มท. 

22) ระบบ 
การลงทะเบยีน       
การเข้าใช้
อินเทอร์เน็ต 
(http://10.0.222. 
17/register.php) 

   ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
เครือข่าย 
กทส. 
๕๑๔๔๔ 

WEB 
Appli-
cation, 
Database 
MySQL 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

๑0 สบจ.สป. - ข้อมูลแหล่ง
งบประมาณ
เพิ่มเตมิให้
ครอบคลมุถึง
ประเภท
งบประมาณในแต่
ละแหล่ง 
- ข้อมูลความ
สอดคล้องกับ
นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล 
- ข้อมูลความ
สอดคล้องกับ
นโยบายของ  
รมว.มท. 
- ข้อมูลความ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
ตัวช้ีวัดของ มท. 

23) ระบบตดิตาม
ประเมินผลแผนงาน 
โครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของจังหวัด
และกลุม่จังหวัด 
(http://www. 
padme.moi.go.th) 

   กลุ่มงาน
ส่งเสริม
การบริหาร
ราชการ
จังหวัด 
๕๐๔๔๙ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  
 

ทุกครั้งท่ี
มีการ
บันทึก
ข้อมูล/
ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๒/๒ 3(2) ๓.๒(3) 

http://10.0.0.0/
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ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  - การวัดระดับการ
พัฒนาตามแผนฯ 
12 
- การวัดระดับการ
พัฒนาศักยภาพ
จังหวัด 
- การวัดระดับการ
พัฒนาตาม
ประเด็นส าคญั 
 

24) โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
เช่ือมโยงและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่
(http://benchmark.
moi.go.th/ 
moibenchmarking
2561/ 
#aboutproject) 

   กลุ่มงาน
ประสาน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
พื้นที่ 
50525, 
50571 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  
 

ทุกครั้งท่ี
มีการ
บันทึก
ข้อมูล/
ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

2/2 3(5) 3.2(4) 

๑1 กสป.สป. การจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ในรูปแบบ
แฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถสืบค้นข้อมูล
ที่จัดเก็บไว้ได้ 

25) ระบบเว็บไซต์
ของกลุ่มงาน
สนับสนุน
ปลัดกระทรวง สป. 
www.pssgroup. 
moi.go.th 

   กลุ่มงาน
อ านวยการ
ปลัดกระทร
วง สป. 
๕๐๒๔๖-๗ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

ข้อมูลมี
การ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/3 13 
(41-43) 

3.2(21) 

๑2 ตภ.มท. กฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

26) ระบบเว็บไซต์
ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง 
(http://www.auditor
0216.moi.go.th) 

   กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
ระดับ
กระทรวง 
๕๐๖๒๗ 

Web Site 
 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ ๑3(๔๕) ๓.๒(๑9) 

http://benchmark.moi.go.th/%20moibenchmarking2561/#aboutproject
http://benchmark.moi.go.th/%20moibenchmarking2561/#aboutproject
http://benchmark.moi.go.th/%20moibenchmarking2561/#aboutproject
http://benchmark.moi.go.th/%20moibenchmarking2561/#aboutproject
http://benchmark.moi.go.th/%20moibenchmarking2561/#aboutproject
http://www.auditor/
http://www.auditor/
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ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

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 

27) ระบบเว็บไซต์
ของส่วนตรวจสอบ
ภายในระดับกรม สป. 
(www.audit.moi. 
go.th) 

   กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
ระดับกรม 
๕๐๖๓๐-๓ 

Web Site ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ ๑3(๔๙) - 

14 ป.ย.ป.มท. การขับเคลื่อน   
การปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้าง  
ความสามัคคี
ปรองดองของ
กระทรวงมหาดไทย 

28) ระบบฐานข้อมูล
การขับเคลื่อน 
ป.ย.ป.มท. 
(ฐานข้อมูล ปี 
2561) 
(http://www. 
stabundamrong. 
go.th/web/ 
moireform.html) 

   กลุ่ม 
ป.ย.ป.มท./
กลุ่ม
งานวิจัย
และพัฒนา 

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

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

1 ศสส.สป. ข้อมูล ๔๕ กลุ่ม
เรื่องและ ๓๒ 
ตัวช้ีวัด  ของ
จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด 

1) ระบบฐานข้อมลู 
ศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด 
(http://www.moi. 
go.th/MOIWEB/ 
jsp/Login.jsp) 

ปี 2562 ข้อมูลมีการ
ปรับเปลีย่น และ
เทคโนโลยีไม่
ทันสมัย 

จ้างพัฒนาระบบ
ใหม่ท้ังหมด 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ 
กทส. 
๕๑๑๓๙ 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

- ข้อมูล มี 
การเปลีย่น 
แปลง                 
 - รายเดือน  
- ราย  ๓ เดือน 
- ราย  ๖ เดือน  
- รายปี 

๓/๕ ๑1(๑๘) ๓.๒(9) 

2 สนผ.สป. ข้อมูลการประชุม
ประจ าเดือนของ
กระทรวงมหาดไทย 
ได้แก่ ๑.ระเบียบ
วาระการประชุม 
๒. ข้อสั่งการ/    
ข้อราชการ        
๓. รายงานการ
ประชุม 

2) ระบบฐานข้อมลู 
การประชุม
กระทรวงมหาดไทย 
(http://103.28. 
101.45/meet) 

   กลุ่มงาน
นโยบาย 
และแผน
รวม 
๐-๒๒๒๑-
๙๔๖๘ 
๐-๒๒๒๓-
๔๘๗๐ 
๕๐๕๗๗ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายเดือน ๑/๑,  
๑/๒ 

๑(๑) ๓.๑(๑-3) 

ข้อสั่งการใน     
การประชุม
กระทรวงมหาดไทย 

๓) ระบบฐานข้อมลู 
ข้อสั่งการใน 
การประชุม
กระทรวงมหาดไทย 
(http://103.28. 
101.10/Any%20 
command) 

   กลุ่มงาน
นโยบาย 
และแผน
รวม 
๐-๒๒๒๑-
๙๔๖๘ 
๐-๒๒๒๓-
๔๘๗๐ 
๕๐๕๗๗ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายเดือน ๑/๑,  
๑/๒ 

๑(๑) ๓.๑(๑-3) 

http://www.moi/
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ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

4) ระบบติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
(e-Monitoring) 
(http://103. 
28.101.10/ 
moikpi/mainform
.php) 

 ใช้ระบบ 
eMENSCR ของ 
สศช. แทน 

 - กลุ่มงาน
ติดตามและ
ประเมินผล 
๕๐๕๒๓ 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

-  ราย
ไตรมาส  

๓/๑, 
๓/๒ 

๑3(๔๓) ๓.๑(3) 

ข้อมูลผลการ
ขับเคลื่อนการ
น้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปสู่การปฏิบตัิจน
เป็นวิถีชีวิต 

5) ระบบฐานข้อมูล 
ผลการขับเคลื่อนการ 
น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสู่การ
ปฏิบัติจน 
เป็นวิถีชีวิต
(http://103. 
28.101.10/ 
philos/login.php) 

   กลุ่มงาน
ประสาน
การพัฒนา
พื้นที่ตาม
พระราช
ด าร ิ
๕๐๖๘๐ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

1/1 - 3.1(3) 

 
 
 
 

http://0.0.0.103/
http://0.0.0.103/
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๒. ข้อมูลและระบบฐานข้อมลูทีต้่องการพัฒนาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนาใหม่/ 
มีโครงการทีจ่ะ
พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การจัดท าใหม ่

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

1 ตท.สป. - รายชื่อจังหวัด
ชายแดนที่ติดต่อ
กับประเทศ   
เพื่อนบ้าน 
- พื้นที่ท่ีติดต่อ 
- เวลาเปิด-ปดิ 
ของจุดผ่านแดน
แต่ละจดุ 
- ประกาศของทาง
ราชการ 

1) ระบบฐานข้อมลู          
จุดผ่านแดน 

ต้องการให้ปรับปรุง
ฐานข้อมูลจุดผ่าน
แดน โดยสามารถ
เพิ่มเตมิจุดผ่านแดน
ที่ด าเนินการเปิดใหม่ 
โดยขอให้ 
จนท.ตท.สป. 
สามารถเข้ารหสัและ
ปรับปรุงได้ด้วย
ตัวเอง 

เนื่องจาก
จุดเป้าหมายมีการ
ขยายเวลาและ
เปิดจุดผ่านแดน
ใหม่โดยตลอด จึง
มีความจ าเป็นต้อง 
update ฐานข้อมูล 
เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

ขอให้ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
ด าเนินการพัฒนา
ระบบให้ใหม่ และ
แนะน าวิธีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
จุดผ่านแดนต่อไป 

กลุ่มงาน
ความสัมพั
นธ์ 
กับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
๕๐๔๑๔, 
50416 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล  
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

1/1-2, 
4 

- 3.2(1) 

มหาดไทย
ขับเคลื่อนการเป็น
ประธานอาเซยีน 

2) ระบบเว็บไซตของ
กองการตางประเทศ 
(http://www. 
fad.moi.go.th/ 
Index.php/ 
aseannews) 

เป็นข้อมูลใหม่ ยังไม่
มีการเก็บขอ้มลู 

  กลุมงาน 
อาเซียน  
๕๐๔๒๐ 
 

Microsoft 
Office, 
PDF, ไฟล์
รูปภาพ 

ขอมูล  
มีการ 
เปลี่ยน  
แปลง 

1/1, 
3-4 

8(14) 3.2(11) 

http://www/
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ล าดับ
ที ่

หน่วย
รับผิดชอบ 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนาใหม่/ 
มีโครงการทีจ่ะ
พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจ าเป็นใน 
การจัดท าใหม ่

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

2 กพร.สป. ข้อมูลการพัฒนา
โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ  
(ใหม่)  

3) ระบบฐานข้อมลู
การพัฒนาโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ  
(ใหม่) 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลใหม่ เพื่อ
จัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของ
กระทรวงมหาดไทย  
แบ่งออกเป็น  
๑. กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการของส่วน
ราชการในสังกัด มท.  
๒. ทิศทางการ
ปรับปรุงโครงสรา้ง / 
ระบบงาน (หลกั) ของ
กระทรวงมหาดไทย  

เพื่อให้สามารถ
สืบค้น และศึกษา
ย้อนหลังได้  

ศสส.สป. 
อนุเคราะห ์
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เปน็
ปัจจุบัน โดยทาง 
กพร.สป. เปน็
หน่วยงานแจ้งความ
ต้องการ/ให้ข้อมลู 
เก็บข้อมูลใน
ลักษณะของ Data 
เพื่อการสืบค้น ไม่
ใช้ Data เพื่อการ
ประมวลผล  

- กพร.สป.  
๕๐๒๕๑ 
- กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐานฯ 
กยส. 
๕๑๔๒๙ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
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