
 - ๑ - 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของ สป.มท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๑. ข้อมลูและระบบฐานข้อมลูจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒562 
 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. การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่สามารถ
เปิดเผยได้ของทาง
ราชการต่อ
ประชาชน 

1) ระบบฐานข้อมูลตาม 
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
(http://www.oic.go.th
/INFOCENTER7/733) 

   ฝ่าย
บริหารงา
นท่ัวไป 
๕๐๓07 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๔ - - 

2 กพร.สป. การประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตริาชการ 
(มาตรา 44) 
(ใหม่) 

2) ฐานข้อมูลข้อมลู
ตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการการ
ปฏิบัติราชการของ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทย 
(http://103.28. 
101.10/moiict/ 
kpi_web/ 
index.asp) 

เป็นปัจจุบัน - จัดเก็บฐานข้อมลูการ
ประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัตริาชการ   
(มาตรา 44)   
ภาพรวมของกระทรวง  
(กรมในสังกดั มท. และ
จังหวัด) 
- เป็นการรวบรวม
ข้อมูลในภาพรวม 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมลู
ส าหรับประกอบการ
ด าเนนิการต่อไป 

ศสส.สป. อนุเคราะห ์
เช่ือมโยงไปยังลิงค์หนา้
เว็บไซต์ของ กพร.สป. 
แบนเนอร์  
การประเมนิผลการ
ปฏิบัตริาชการ
(http://103.28.
101.10/opdc/ 
opdc/index1. 
php)  เพื่อง่ายต่อ
การสืบค้นข้อมลู 
โดยเก็บข้อมลูใน
ลักษณะของ Data 
เพื่อการสืบคน้ ไม่ใช้ 
Data เพื่อการ
ประมวลผล 

- กพร.สป.  
๕๐๒๕๒ 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

- ๑๒ 
เดือน 
(รอบปีงบ 
ประมาณ) 

๓/๑,  
๓/5 

๑2(๓๘) ๓.1(5) 

http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/733/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/733/
http://103.0.0.28/
http://103.28.101.10/opdc/%20opdc/index1.%20php
http://103.28.101.10/opdc/%20opdc/index1.%20php
http://103.28.101.10/opdc/%20opdc/index1.%20php
http://103.28.101.10/opdc/%20opdc/index1.%20php
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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
พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 

3) ระบบฐานข้อมลู
การด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ PMQA 
(http://103.28. 
101.10/moiict/ 
kpisystem/ 
index.asp) 

ต้องการปรับปรุง ให้เปน็
ปัจจุบัน เนื่องจากขอ้มลู
ที่มี ในระบบฐานข้อมลู
ไมส่ามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ โดย 

๑) น าข้อมลูในระบบ
ฐานข้อมลูรายงานผล  

การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองคก์าร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ออก  
2) น าเข้าเกณฑ์การ
ประเมิน PMQA เพื่อใช้
สืบค้น แบ่งเป็น PMQA 

และ PMQA 4.0 
3) น าเข้าองค์ความรู้
หรือเทคนิคส าคัญที่ใช้
ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ กิจกรรมส าคัญ 
4) ปรับปรุงลักษณะการ
จัดเก็บเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลรางวัลประจ าปี และ 
Best Practice ของกรมในสังกัด/
จังหวัดที่ได้รับรางวัล 

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/
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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) 

  ข้อมูลการพัฒนา
โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ  
(ใหม่)  

4) ระบบฐานข้อมลู
การพัฒนาโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ  
(ใหม่) 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลใหม่  
เพื่อจัดเก็บข้อมลู
เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของ
กระทรวง 
มหาดไทย   
แบ่งออกเป็น  
๑. กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการของส่วน
ราชการในสังกัด มท.  
๒. กฎ ระเบียบและ
หนังสือเวียนท่ี
เกี่ยวข้องกับการแบ่ง
ส่วนราชการภายใน
กรม 

เพื่อให้สามารถ
สืบค้น และศึกษา
ย้อนหลังได้  

ศสส.สป. 
อนุเคราะห์ 
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน โดยทาง 
กพร.สป. เป็น
หน่วยงานแจ้ง
ความต้องการ/ 
ให้ข้อมูล 
 
เก็บข้อมูลใน
ลักษณะของ 
Data เพื่อการ
สืบค้น ไม่ใช้ Data 
เพื่อการ
ประมวลผล  

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

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายปี  3/3 13(40) 3.2(15) 
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 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) 

1 กจ.สป. การประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ
ด้านสมรรถนะแบบ 
๓๖๐ องศา ของ
ข้าราชการ สป.มท. 

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

   กลุ่มงาน
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
บริหาร
ค่าตอบแทน 
0 2622 
0935,  
50802 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

- ราย ๖ 
เดือน 
 

๓/๓ - ๓.๒(๗) 

ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล 
เล่ม ตอน หน้า วัน 
เดือน ปีท่ีประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา 

2) การสืบค้นผู้
ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรี
ชนและเหรียญ
ราชการชายแดน 
(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
พระราชทานเครื่อง
ราช อิสริยาภรณ ์
- การรับ-คืนเครื่อง
ราช อิสริยาภรณ ์
- การประดับเครื่อง
ราช อิสริยาภรณ ์

3) ระบบตรวจสอบ
ประวตัิการได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภร
ณ ์
(http://103.28. 
101.10/rajana) 

   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/
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) 

รายนามขา้ราชการ
ระดับสูง 

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

   กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล 
๕๐๓๖2 

Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 
 

๓/๓ - ๓.๒(12) 

ประกาศเกษยีณอายุ
ราชการ 

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

   กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล 
๕๐362 

Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 
 

๓/๓ - ๓.๒(12) 

ระบบใบรับรองการ
จ่ายเงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์    
(e-Pay Slip) 

6) ข้อมูลใบรับรอง
เงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2562 จนถึง
ปัจจุบัน 

   กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล 
50362 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูลมี
การ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/3 - - 

http://www/
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) 

2 กค.สป. การจดัการด้าน
การเงินการคลัง  
ด้านการงบประมาณ 
การบญัชี การจัดซื้อ
จัดจ้าง การเบิกจ่าย 
และการบริหาร
ทรัพยากรของภาครฐั 

7) 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) 

3 ตท.สป. ข้อมูลจ านวนเมืองพี่
เมืองน้องระหว่าง
จังหวัดในประเทศ
ไทยและ
ต่างประเทศ 

8) ระบบเว็บไซต
ของกองการตาง
ประเทศ 
(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) - 

ข้อมูลด้าน
กระบวนการ
สนับสนุนนโยบายผู้
อพยพและหลบหนี
เข้าเมือง 

9) ระบบเว็บไซต
ของกองการตาง
ประเทศ 
(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 - - 

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


 - 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) 

- รายชื่อจังหวัด
ชายแดนที่ติดต่อกับ
ประเทศ   เพื่อน
บ้าน 
- พื้นที่ท่ีติดต่อ 
- เวลาเปิด-ปดิ ของ
จุดผ่านแดนแตล่ะ
จุด 
- ประกาศของทาง
ราชการ 

10) ระบบ
ฐานข้อมูล          
จุดผ่านแดน 
(http://103. 
28.101.10/  
bordercross/) 

   กลุ่มงาน
ความสัมพั
นธ ์
กับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
๕๐๔๑๔, 
50416 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล  
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

1/1-2, 
4 

- 3.2(1) 

มหาดไทยขับเคลื่อน
การเป็นประธาน
อาเซียน 

11) ระบบเว็บไซต
ของกองการตาง
ประเทศ 
(http://www. 
fad.moi.go.th/ 
Index.php/ 
aseannews) 

   กลุมงาน 
อาเซียน  
๕๐๔๒๐ 
 

Microsoft 
Office, 
PDF, ไฟล์
รูปภาพ 

ขอมูล  
มีการ 
เปลี่ยน  
แปลง 

1/1, 
3-4 

8(14) 3.2(11) 

4 สตร.สป. - ประวัติของผู้ร้อง
ทุกข์/ผู้ถูกร้องเรยีน 
- รายละเอียด 
การร้องทุกข ์

12) ระบบ
ฐานข้อมูลรับและ
ติดตามเรื่อง
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) 

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


 - 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) 

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

13) การพัฒนา
ระบบ 
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) 

งานประสานการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

14) 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) 

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

15) 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) 

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


 - 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) 

คลังข่าวมหาดไทย 16) ระบบจัดเก็บ
และค้นหาเอกสาร
การประชาสัมพันธ์
(http://newskm. 
moi.go.th) 

   ฝ่ายเผยแพร่
การประชา-
สัมพันธ ์
๕๐๕๓3 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง, 
รายวัน 

๓/๔ ๑3 
(๓๐-๓๕) 

๓.๒(11) 

6 สดร.สป. ข้อมูลกระบวนการ
สร้างคณุค่าและ
สนับสนุนตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์    
พันธกิจ และ  ความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

17) ระบบ
ฐานข้อมูล
กระบวนการสร้าง
คุณค่าและ
สนับสนุนตาม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ พันธ
กิจ และความ
ต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของ
ส 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) 



 - 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) 

  หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรของ มท./
สป.มท. 

18) ระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร
ของ มท./สป.มท. 
(อยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ
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 
0 2622 
0961, 
๕๐๕67 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายป ี 3/3 5(7) - 



 - 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) 

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 



 - 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) 

  แผนการจดัการ
ความรู้ประจ าปี 
และผลการ
ด าเนินงาน 

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

ต้องการปรับปรุงให้
สามารถสืบค้น
แผนการจัดการ
ความรู้ องค์ความรู้ 
ที่จ าเป็น ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
ได้เป็นรายปี และ
การรายงานผลใน
ระบบได้สะดวก 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้น
ไป 

- เพื่อจัดการ
ความรู้ในองค์กร
ได้อย่างเป็นระบบ   
 - เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
การจัดการความรู้  

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

กลุ่มงาน
พัฒนา
และ
บริหาร
จัดการ
ความรู ้
50565 

Acrobat 
(PDF) 
Website 

- ๖ เดือน 
- ข้อมูลมี
การ
เปลีย่น 
แปลง 

3/7 11(18) 3.1(9) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน  
(จากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ชุมชนนักปฏิบัติ : 
CoPs)  

20) 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) 
Website 

- ๒ เดือน 
- ข้อมูลมี
การ
เปลีย่น 
แปลง 

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


 - 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) 

  รายชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์               
(E-Book)  

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

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล                  
E-Book ของ
ห้องสมุด
กระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัย และมี
ความสะดวกในการ
สืบค้นแก่ผูเ้ข้าใช้
งาน  
 

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  
๓๕๖๒๒ 

Database 
Website 

- ๓ เดือน 
- ข้อมูลมี
การ
เปลีย่น 
แปลง 
 

3/7 5(7) 3.1(9) 



 - 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) 

7 สกม.สป. ข้อมูลด้านกฎหมาย
ของกระทรวง 
มหาดไทย 
 

22) ระบบฐานข้อมลู 
ด้านกฎหมาย 
(มี Web Site/ 
กระดานขา่ว     ข้อมลู
เป็นปจัจุบัน  
สืบค้นง่าย) 
(http://www. 
law.moi.go.th/) 

   - กลุ่มงาน
ร่าง
กฎหมาย 
๕๐497 
- กลุ่มงาน
พัฒนา
กฎหมาย 
50469 

Database, 
Web 
Appli-
cation 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ 6(10) ๓.๒(8) 

8 สกถ.สป. ข้อมูลหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
- โครงสร้างและ
องค์ประกอบของ ก.ถ. 
- คณะอนุกรรมการฯ 
- โครงสร้างส านักงาน  
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ส านักงาน ก.ถ. 
- ยุทธศาสตร์การด าเนินการ 
- แผนปฏิบัตริาชการ 
- ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย  
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
- ผลงานส าคญัที่
ด าเนินการไปแล้ว 

23) ข้อมูล
หน่วยงาน 
(http://www. 
local.moi.go.th/ 
newweb2019/ 
web/department) 

   ส านักงาน 
ก.ถ. 
0 2222 
2419, 
50600 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุก
ช่วงเวลา
ที่มี
ข้อมูล
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 

http://www/
http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/department/detail/13
http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/department/detail/13


 - 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) 

  ภารกจิหน่วยงาน/ 
ผลการประชมุ 
ประกอบด้วย 
- รายงานการประชุม ก.ถ. 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
จนถึงปัจจุบัน 
- รายงานการประชุม
คณะอนกุรรมการ ใน ก.ถ. 
ทุกคณะจนถึงปจัจุบัน 
- สรุปผลการประชุมก.ถ. 

24) ภารกิจ
หน่วยงาน/ผลการ
ประชุม 
(http://www. 
local.moi.go.th/ 
newweb2019/ 
web/content/ 
mission_type) 

   ส านักงาน 
ก.ถ. 
0 2222 
2419, 
50600 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุก
ช่วงเวลา
ที่มี
ข้อมูล
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 



 - ๑๖ - 

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) 

กฎหมาย/มาตรฐาน
กลาง 
- รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
- ประกาศ ก.ถ. 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 
  ส่วนท้องถิ่น เช่น 
- ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบรหิาร 
- ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

25) กฎหมาย/
มาตรฐานกลาง 
(http://www.local.
moi.go.th/ 
newweb2019/ 
web/content/ 
index/law) 

   ส านักงาน 
ก.ถ. 
0 2222 
2419, 
50600 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุก
ช่วงเวลา
ที่มี
ข้อมูล
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 



 - 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) 

- การจ าแนกรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทน
อื่น และค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง 

          

โครงการส าคัญต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น 
- โครงการศกึษาวิจัย เรื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสรา้ง
ความเข้มแข็ง  ดา้นการ
บริหารงานบคุคลส่วน
ท้องถิ่น 
- โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

26) โครงการ
ส าคัญ 
(http://www. 
local.moi.go.th/ 
newweb2019/ 
web/content/ 
index/projects) 

   ส านักงาน 
ก.ถ. 
0 2222 
2419, 
50600 

Web 
Site, 
Acrobat 
(PDF) 

หลังจาก
ด าเนิน 
งานแล้ว
เสร็จ 

๓/๒ 7(๑1) ๓.๒(14) 



 - 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) 

  - โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
- โครงการติดตาม
ประเมินผลการบรหิาร 
งานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- โครงการส่งเสรมิการ
จัดท าและปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางคณุธรรม
และจรยิธรรม 
- โครงการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ตาม
แผนปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบคุคลส่วน
ท้องถิ่นระบบจ าแนก
ต าแหน่งของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจากระบบซี
เป็นระบบแท่ง
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

          



 - 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) 

9 ศสส.สป. โครงการที่เสนอให้
คณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ 
มท. 

27) 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) 

ข้อมูลหน่วยงานใน
สังกัด สป.มท. 

28) ระบบสืบค้น
ข้อมูลหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน
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) 

- ข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
- ข่าวสาร/กิจกรรม
ส าคัญของ มท. 
- ข่าวประกวดราคา 
- กระดานข่าว 

29) ระบบเว็บไซต์
ของ 
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) 

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


 - 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) 

  - ข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
- กิจกรรมส าคัญ 
ของ สป.มท. 
- ข่าวประกวดราคา 
- กระดานข่าว 

30) 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) 

- ข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
- เรื่องน่าสนใจ 
- กระดานสนทนา 

31) 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) 

รายละเอียดของผู้ที่
ลงทะเบียนสมคัรเพื่อ
เข้าใช้อินเทอรเ์น็ต
ของ มท. 

32) 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) 

http://10.0.0.0/


 - 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) 

10 สนผ.สป. ข้อมูลตลาดประชารัฐ 33) ระบบ
ฐานข้อมูลผู้
ลงทะเบยีน
ผู้ประกอบการตลาด
ประชารัฐ 
(http://103. 
28.101.10/ 
marketpeoplegov
/login.php) 

   กลุ่มงาน
กิจการ
พิเศษ 
0 2622 
2443, 
50891 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ราย
เดือน 

1/1, 
1/2 

1(1),  
2 

3.1(6) 

ข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
เพื่อการติดตาม 
จัดการและรายงาน
ผลการด าเนินงาน
โครงการขยายผล
โครงการอนั
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
กระทรวงมหาดไทย 

34) ระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อการ
ติดตาม จดัการและ
รายงานผลการ
ด าเนนิงานโครงการ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
กระทรวงมหาดไทย 
(http://164. 
115.40.225) 

   กลุ่มงาน
ประสาน 
การพัฒนา
พื้นที่ตาม
พระราชด าริ 
สนผ.สป. 
มท. 
50514 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายป ี 1/1 2 - 



 - 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) 

๑1 สบจ.สป. - การวัดระดับการ
พัฒนาตามแผนฯ 
12 
- การวัดระดับการ
พัฒนาศักยภาพ
จังหวัด 
- การวัดระดับการ
พัฒนาตามประเด็น
ส าคัญ 
 

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

   กลุ่มงาน
ประสาน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
พื้นที ่
50584 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  
 

ทุกครั้งท่ี
มีการ
บันทึก
ข้อมูล/
ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

2/2 3(5) 3.2(4) 

๑2 กสป.สป. การจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของหน่วยงานใน
รูปแบบแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถสืบค้นข้อมูลที่
จัดเก็บไว้ได ้

36) 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) 

๑3 ตภ.มท. กฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

37) ระบบเว็บไซต์
ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง 
(http://www.audit
or0216.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/


 - 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) 

๑4 ตภ.สป. - กฎ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ 
- คู่มือ/แนวทาง 
การปฏิบัติงาน  
- แบบฟอร์มของ 
ทางราชการ 

38) 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) - 

15 ป.ย.ป.มท. การขับเคลื่อน   การ
ปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้าง  ความ
สามัคคีปรองดองของ
กระทรวงมหาดไทย 

39) ระบบ
ฐานข้อมูลการ
ขับเคลื่อน 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๔ - 

 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) 

๑ กก.สป. - การรับ-ส่ง
หนังสือภายใน
หน่วยงานใน
สังกัด มท. 
- การเสนอ
หนังสือผู้บริหาร
ระดับสูงของ 
มท. 

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

   - ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 
๕๐๓๑๗ 
- กลุม่งาน
ช่วย
อ านวยการ 
๕๐๓๐๔ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

รายวัน ๓/๓ 13 
(36-37) 

๓.๒(17) 

การจัดเก็บเอกสาร
ที่ส าคัญของ
หน่วยงานในรูป
แฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่ง
สามารถสืบค้น
ข้อมูล ที่จัดเก็บไว้
ได ้

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) 

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


 - ๒๕ - 

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

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

 ระบบติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (http:// 
www.padme.moi. 
go.th/) ในปัจจุบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ระบบไม่สามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ระบบไม่ได้มีการพัฒนา/
ปรับปรุง ต้องด าเนินการ
แก้ไขหลายประเด็น อาทิ 
(1) รหัสผู้ดูแลระบบเข้า
ใช้งานไม่ได้ (2) ไม่
สามารถใช้แผนที่/
ต าแหน่งการด าเนิน
โครงการได้ (3) ไม่
สามารถน าเข้าข้อมูลเป็น
งานโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (4) การออก
รายงานไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง (5) รายช่ือ
กลุ่มจังหวัดในระบบไม่

 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) 



 - ๒๖ - 

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) 

ถูกต้อง เป็นต้น ประกอบ
กับ “ระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2562” ก าหนดให้ 
สศช. ด าเนินการพัฒนา 
“ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เพื่อใช้ใน
การติดตาม ตรวจสอบ 
ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ของส่วนราชการต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตามใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัดได้ร่วมกับ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ



 - ๒๗ - 

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) 

กระทรวงมหาดไทย 
พัฒนาระบบรายงาน
งบประมาณการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน : 
Citizen Emergency 
Budget Reporting 
System (CEBRS) เพื่อใช้
ในการติดตามการด าเนิน
โครงการค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชนในจังหวัด 

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

4) ระบบฐานข้อมูล
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 
(http://10.0.224.10
/moiict/dpa54/ 
index2562.asp) 

 เหตุผลในการยกเลิก 
เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง  
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ของ สป.มท. สู่การ
ติดตามและประเมินผล
และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการทั้งระบบ 
(ส าหรับฐานข้อมูลปี  
54-62 ยังให้เก็บไว)้ 

มีการปรับปรุง
กระบวนการ  
ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดและ      
ค่าเป้าหมายไปสู่
ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคล
ของ สป.มท.    
โดยมี สนผ.สป. 
กจ.สป. และ 
กพร.สป. เป็น
หน่วยงานหลัก 

- 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://10.0.224.10/
http://10.0.224.10/
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๒. ข้อมูลและระบบฐานข้อมลูทีต้่องการพัฒนาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

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 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

1 กก.สป. การรับ-ส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงานใน
สังกัด สป.มท.  
 

1) ระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส ์
(http://e-saraban. 
moi.go.th) 

ด าเนินการ
โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ    
สป.มท. ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 
2561-2562 

เนื่องจากระบบ
เดิมใช้งานมา
นานกว่า 10 ป ี

เริ่มใช้งานระบบ
ฯ ดังกล่าว 
ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 
2562 เป็นต้น
ไป 

- ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
๕๐๓11, 
50239 
- กลุ่มงานช่วย
อ านวยการ 
50304 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

รายวัน ๓/๓ 13 
(36-37) 

๓.๒(17) 

การจัดเก็บเอกสารที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ในรูปแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถสืบค้นข้อมลู
ที่จัดเก็บไวไ้ด ้

2) ระบบจดัเก็บและ
ค้นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(http://e-docs. 
moi.go.th) 

ด าเนินการ
โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ    
สป.มท. ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 
2561-2562 

เนื่องจากระบบ
เดิมใช้งานมา
นานกว่า 10 ป ี

เริ่มใช้งานระบบ
ฯ ดังกล่าว 
ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 
2562 เป็นต้น
ไป 

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
๕๐๓11 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

รายวัน ๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 

2 กค.สป. การจองห้องประชุม 3) ระบบจองห้อง
ประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์
(http://e-meeting. 
moi.go.th) 

ด าเนินการ
โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ    
สป.มท. ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 
2561-2562 

เนื่องจากระบบ
เดิมใช้งานมา
นานกว่า 10 ป ี

เริ่มใช้งานระบบ
ฯ ดังกล่าว 
ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 
2562 เป็นต้น
ไป 

กลุ่มงาน
บริหารการ
พัสดุ ๕๐๓๕๖ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

๓/๓ 11(18) ๓.๒(9) 

http://edocument/
http://edocument/
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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 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

3 สน.สป. เอกสารสื่อสิ่งพิมพ ์
- วารสารจดหมาย
ข่าวมหาดไทย     
(E-book) 
- กฐินมหาดไทย   
(E-book) 
- เอกสารองค์ความรู้
ต่าง ๆ  

4) http://www. 
pr.moi.go.th/ 
printmedia1.htm 

   กลุ่มงาน
เผยแพร่การ
ประชา- 
สัมพันธ์ 
50533 

PDF - วารสาร
จดหมาย
ข่าวเดือน
ละ 2 ครั้ง 
- กฐิน
มหาดไทย 
ปีละ 1 
ครั้ง 
- เอกสาร
องค์
ความรู้ ปี
ละ 1 ครั้ง 

3/4 13 
(30-35) 

3.2(10) 

  คลิปโทรทัศน ์
- สารคดี
เทิดพระเกยีรต ิ
- คลิปองค์ความรู้
ต่าง ๆ  

5) http://www. 
pr.moi.go.th/ 
mtknowtv.htm 

   กลุ่มงาน
เผยแพร่การ
ประชา- 
สัมพันธ์ 
50533 

เว็บไซต์
บริการ
วีดิโอ 
(Youtube) 

- สารคดี
เทิดพระเ
กียรติ ปี
ละ 1 
ครั้ง 
- คลิป
องค์
ความรู้ ปี
ละ 1 
ครั้ง 

3/4 13 
(30-35) 

3.2(10) 
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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 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

4 ศสส.สป. ข้อมูลแบบส ารวจ
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

6) ระบบข้อมูลแบบ
ส ารวจความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ          
การสื่อสาร 
(http://testmoi.moi.go.
th/satisfied/login.php) 

 เพื่อให้สามารถ
กรอกข้อมูล
ความพึงพอใจ
ผ่านระบบฯ 
และเก็บเป็น
ฐานข้อมูลฯ  
เพื่อใช้งานต่อไป 

กทส.ศสส. ช่วย
ด าเนินการ
พัฒนาระบบฯ 
ให้กับ 
กตป.ศสส. 

กลุ่มงาน
ติดตามฯ 
51129 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

2 รอบ 
ต.ค. - มี.ค. 
และ 
เม.ย. - ก.ย. 

3/3 13(19)  ๓.๒(9,16) 

5 สบจ.สป. - ข้อมูลโครงการที่
ไดร้ับงบประมาณการ
แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน 
- การด าเนินโครงการ
แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนหรือ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายรฐับาลและ
วาระแห่งชาติ 
ครอบคลมุในทุกด้าน 
จ าแนกไดเ้ป็น 5 ด้าน 

7) ระบบรายงาน
งบประมาณการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชน : 
Citizen 
Emergency 
Budget Reporting 
System (CEBRS) 
(http://cebrs.moi.
go.th/login.php) 

เริ่มพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ระบบ CEBRS) 
มาใช้เป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ
และผลการ
ด าเนินโครงการ
ที่เกิดจากการน า
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการ 
แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

ผู้ใช้งานระบบ 
CEBRS ใน
ระยะแรกแบ่ง
การใช้งาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม 
- กลุ่มที่ 1 ผู้
ควบคุมระบบ 
(Admin) โดยจะ
เป็นเจ้าหน้าท่ี
ของ สบจ.สป. 
ท าหน้าที่น าเข้า
ข้อมูลและน า
ข้อมูลที่ผ่านการ 
วิเคราะหผ์่าน
ระบบแล้วเสนอ 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมการ
บริหาร
ราชการ
จังหวัด 
50436 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

บันทึก
ข้อมูล
โดย
เจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง 
สบจ.สป. 
เป็นราย
เดือน/
จัดเก็บ
ข้อมูล
จาก
จังหวัด
เป็นราย
เดือน 

2/2 3(2) 3.2(3) 
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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 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

  (1) ด้านการพัฒนา
แหล่งน้ า 
   (2) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
   (3) ด้านสังคม/
อาชีพ 
   (4) ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
   (5) อ่ืน ๆ 
- ข้อมูลประชาชน
กลุ่มเป้าหมายผู้
ได้รับประโยชน ์

  เร่งด่วนของ
ประชาชน จะ
ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานใน
หลายมติิ อาธิ 
(1) ฐานข้อมูล
เพื่อการจัดท าค า
ของบประมาณ 
(2) การวางแผน
และการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (3) 
การวางแผนการ
พัฒนาพ้ืนท่ี  
เป็นต้น 

ผู้บริหาร 
- กลุ่มที่ 2 
ผู้ใช้งาน (User) 
ระดับผู้บริหาร
ของ สป.มท. 
สามารถติดตาม
ข้อมูลการใช้จ่าย
และการด าเนิน
โครงการที่ใช้
งบประมาณการ
แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนของ
ประชาชนได ้
  ทั้งนี้ในระยะ
ต่อไปจะพัฒนา
ระบบให้
เจ้าหน้าท่ีของ
จังหวัดสามารถ
น าเข้าข้อมูลและ
เรียกดผูลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ในระบบได ้

      



 - ๓๒ - 

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 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

6 กพร.สป. การถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย
ไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคลของ 
สป.มท. 

8) - ต้องการจะพัฒนา
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็น
ต้นไป 

เพื่อให้
ครอบคลมุทั้ง
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายของ 
สป.มท. สู่การ
ติดตามและ
ประเมินผล และ
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการทั้งระบบ 

- มีฐานข้อมลู เพื่อ
ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลผลการ
ด าเนินการใน
รูปแบบของ .doc 
และ .pdf 
- สามารถ 
Upload 
/Download 
ข้อมูล รวมทั้งมี
การรวบรวมข้อมลู
ของแต่ละปี และ
แยกเป็นราย
หน่วยงานเพื่อ
สะดวกในการ
ค้นหา 
- กพร.สป. จะแจ้ง
ความต้องการใน
การด าเนินการ 
โดยมี ศสส.สป. 
เป็นหน่วยงาน 
จัดท าระบบ 

- กพร.สป.  
๕๐๒49       
- กลุม่พัฒนา
และมาตรฐานฯ 
กยส.๕๑๔๒๙ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

- 6 
เดือน 
- 12 
เดือน 

3/1 13(38) 3.1(9) 

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 


