ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๑. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563
๑.๑ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง
หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
1

กจ.

2

สตร.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

- ประวัติการได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
- การรับ-คืน
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
- การประดับ
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
-ประวัติของผู้ร้อง
ทุกข์/ผู้ถูก
ร้องเรียน
- รายละเอียดการ
ร้องทุกข์
- งานประสานการ
แก้ไขปัญหา
ร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบตรวจสอบ
ประวัติการได้รับ
พระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์
(http://103.28.
101.10/rajana/

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

1.ระบบฐานข้อมูลรับ ศูนย์ดำรงธรรม
และติดตามเรื่อง
อัจฉริยะ
ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม
(http:www.damrong
dham.moi.go.th)
2.ระบบรับและ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
(http:www.damrong
dham.moi.go.th/
service)

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์

รูปแบบ
การ
จัดเก็บ

กลุ่มงาน
สวัสดิการ
และ
ประโยชน์
เกื้อกูล
๕๐๓๗๓

Database,
Web
Application

ในระยะหลังเกิด
ข้อขัดข้องในการ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลฯ
ทำให้ไม่สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันได้

- ข้อมูล
ปี 2556-2560
- จัดหา
ผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ไขระบบให้
สามารถ
ดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันได้

ยกระดับการ
ให้บริการการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียบร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรง
ธรรม
กระทรวงมหาดไท
ย และศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดให้
เป็นรูปแบบ
อัจฉริยะ

1.กิจกรรม
ศดธ. มท
เชื่อมโยงระบบ
50882
ฐานข้อมูลเรื่อง
ร้องเรีนยร้องทุกข์
2. กิจกรรม
ประมวลผลเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
เป็นการพัฒนา
ระบบรายงานและ
สารสนเทศ
ผู้บริหาร
3. กิจกรรม
เชื่อมโยงสายด่วน
1567 ลงในพื้นที่
ระดับจังหวัดและ
อำเภอ
4. กิจกรรมพัฒนา
ระบบ Chat bot

-๑-

ช่วงเวลา
การ
จัดเก็บ

ยุทธ
ศาสตร์
/IT

งานบริการ
(หมวด ๓)

กระบวนการ
(หมวด ๖)

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

๓.๒(7)

Database, รายวัน
Web
Application

3/4

3

๓.๒(9),
3.2(12)

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
หน่วย
ลำดับที่
ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
ระบบฐานข้อมูล
ปรับปรุงระบบ
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด
สตร.
ประเด็นการตรวจ ระบบการตรวจราชการ โครงการพัฒนา
ราชการ
ด้วยระบบ
ระบบสนับสนุนการ
ประจำเดือน
อิเล็กทรอนิกส์
ตรวจราชการด้วย
-รายงานสรุป/ผล (E-Inspection)
อิเล็กทรอนิกส์
การดำเนินงาน
(http://103.28.100. (E-Inspection)
ประเด็นการตรวจ 81/einspection
ประจำปีงบประมาณ
ราชการ
/index.php)
พ.ศ. 2565
ประจำเดือน
-รายงานผลตรวจ
ติดตามฯ กนจ.
ปีละ 2 ครั้ง
3 สน.
คลิปโทรทัศน์
http://www.pr.moi.go
- สารคดี
.th/ mtknowtv.htm
เทิดพระเกียรติ
- คลิปองค์ความรู้
ต่าง ๆ

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์

รูปแบบ
การ
จัดเก็บ

ช่วงเวลา
การ
จัดเก็บ

ยุทธ
ศาสตร์
/IT

งานบริการ
(หมวด ๓)

กระบวนการ
(หมวด ๖)

เนื่องจากข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบันระบบ
ไม่ได้มีการ
ปรับปรุงมาเป็น
ระยะเวลา 8 ปี
แล้ว

ต้องการปรับปรุง
ฐานข้อมูลใหม่ให้
เป็นปัจจุบันและ
เพิ่มเติมข้อมูล
อื่นๆ ที่จำเป็นต่อ
การรายงานผล
การตรวจราชการ
ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต

กลุ่มงาน
สนับสนุน
และ
ประสาน
การตรวจ
ราชการ
๕๐457

Database,
Web
Applicaiton,
Microsoft
word,
Acrobat
(PDF)

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(12)

ต้องการเพิ่มพื้นที่
เก็บข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์วีดิ
ทัศน์ จำนวน
500 GB

เริ่มดำเนินการ
ปี 2562

กลุ่มงาน
เผยแพร่
การ
ประชาสัมพันธ์
50533

เว็บไซต์
บริการ
วีดิโอ
(Youtube)

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

3/1

3

3.2(5)

-๒-

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
4

สบจ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

- การวัดระดับการ
พัฒนาระหว่าง
จังหวัด
(Comparative
Benchmarking)
ตามแผนฯ 12
- การวัดระดับการ
พัฒนาศักยภาพ
ภายในจังหวัด
(Competitive
Benchmarking)
- การวัดระดับการ
พัฒนาจังหวัดต่อ
ประเด็นสำคัญ
(Agenda
Benchmarking)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
เชื่อมโยงและจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่
(http://benchmark.
moi.go.th/
moibenchmarking2
561/
#aboutproject)

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด
อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล ภายใต้
โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
เชื่อมโยงและจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก
เพื่อปรับปรุง
เครื่องมือในการ
วางแผนและ
ตัดสินใจเชิง
นโยบายของ
จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้เป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย
และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

-๓-

แนวทาง
การดำเนินงาน
-ปรับปรุงข้อมูล
ตัวชี้วัดแผนฯ ๑๒
ที่มีอยู่เดิม จำนวน
ไม่น้อยกว่า65
ตัวชี้วัดและตัวชี้วดั
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่
จำนวนไม่น้อยกว่า
133 รายการ ให้
เป็นปัจจุบนั
-จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
ตามกรอบแผนฯ
๑๒

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์

รูปแบบ
การ
จัดเก็บ

ช่วงเวลา
การ
จัดเก็บ

ยุทธ
ศาสตร์
/IT

งานบริการ
(หมวด ๓)

กระบวนการ
(หมวด ๖)

กลุ่มงาน
ประสาน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
พื้นที่
50584

Database,
Web
Applicaiton

ทุกครั้งที่
มีการ
บันทึก
ข้อมูล/
ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

2/5

2

3.1(3)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
5

กพร.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
การประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัตริ าชการ
(มาตรา 44)
(ใหม่)

ระบบฐานข้อมูล

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด
ฐานข้อมูลข้อมูล
ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ
ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทย
(http://www.psdg
.moi.go.th/)

ฐานข้อมูลข้อมูล
ตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการการ
ปฏิบัติราชการของ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทย
(http://103.28.
101.10/moiict/
kpi_web/
index.asp)
ข้อมูลผลการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล
ต้องการปรับปรุง
คุณภาพการบริหาร การดำเนินการ
ในปี 2564
จัดการภาครัฐ
พัฒนาคุณภาพ
PMQA
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA
(http://103.28.101.10/
moiict/kpisystem/
index.asp)

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์

รูปแบบ
การ
จัดเก็บ

ช่วงเวลา
การ
จัดเก็บ

ยุทธ
ศาสตร์
/IT

งานบริการ
(หมวด ๓)

กระบวนการ
(หมวด ๖)

เพื่อให้สอดคล้อง
กับ-ข้อเท็จจริงใน
การดำเนินการใน
ปัจจุบัน

ปรับเปลีย่ นลิงค์
ของชุดฐาน
ข้อมูลให้ถูกต้อง

กพร.สป.
๕๐๒๕๒

Database,
Web
Applicaiton

๑๒
เดือน
(รอบปีงบ
ประมาณ)

3/4

3

3.1(5)

เนื่องจากข้อมูล
ผลการดำเนินงาน
PMQA มีความ
เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา จึงต้อง
มีการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความ
เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ

ประสานงานและ
ส่งข้อมูลให้
ศสส.สป. นำเข้าใน
เว็บไซต์/ระบบ
ฐานข้อมูลฯ ควบคู่
กับการนำเข้า
ข้อมูลในเว็บไซต์
ของ กพร.สป.
http://www.psdg.
moi.go.th/opdc/
opdc/index1.php

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

Database,
Web
Applicaiton

- ราย ๖
เดือน
- ราย ๙
เดือน
- ราย
๑๒
เดือน

3/4

3

3.1(5)

-๔-

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
หน่วย
ลำดับที่
ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
ระบบฐานข้อมูล
ปรับปรุงระบบ
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด
กพร.
ข้อมูลการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างการแบ่ง พัฒนาโครงสร้าง
ใหม่ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ส่วนราชการ
การแบ่งส่วน
เกี่ยวกับการพัฒนา
(ใหม่)
ราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
(ใหม่)
ราชการของกระทรวง
มหาดไทย
แบ่งออกเป็น
๑. กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการของส่วน
ราชการในสังกัด มท.
๒. กฎ ระเบียบและ
หนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรม
กพร.
การถ่ายทอด
ต้องการจะพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัดและค่า
2564 เป็นต้นไป
เป้าหมายไปสู่
ระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล
ของ สป.มท.

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท์

รูปแบบ
การ
จัดเก็บ

ช่วงเวลา
การ
จัดเก็บ

ยุทธ
ศาสตร์
/IT

งานบริการ
(หมวด ๓)

กระบวนการ
(หมวด ๖)

เพื่อให้สามารถ
สืบค้น และศึกษา
ย้อนหลังได้

ศสส.สป.
อนุเคราะห์
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน โดยทาง
กพร.สป. เป็น
หน่วยงานแจ้งความ
ต้องการ/ ให้ข้อมูล
เก็บข้อมูลใน
ลักษณะของ Data
เพื่อการสืบค้น ไม่
ใช้ Data เพื่อการ
ประมวลผล

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

Database, รายปี
Web
Applicaiton

3/4

3

-

เพื่อให้ครอบคลุม
ทั้งการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
เป้าหมายของ สป.
มท. สู่การติดตาม
และประเมินผล
และการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการทั้ง
ระบบ

- มีฐานข้อมูล เพื่อใช้
ในการเก็บข้อมูลผล
การดำเนินการใน
รูปแบบของ .doc และ
.pdf
- สามารถ Upload
/Download ข้อมูล
รวมทั้ง มีการรวบรวม
ข้อมูลของแต่ละปี
และแยกเป็นราย
หน่วยงานเพื่อสะดวก
ในการค้นหา
- กพร.สป. จะแจ้ง
ความต้องการในการ
ดำเนินการ โดยมี
ศสส.สป. เป็น
หน่วยงาน จัดทำ
ระบบให้

- กพร.สป.
๕๐๒49
- กลุม่
พัฒนาและ
มาตรฐานฯ
กยส.
๕๑๔๒๙

Database,
Web
Applicaiton

3/4

3

3.2(6)

-๕-

-6
เดือน
- 12
เดือน

๑.๒ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ไม่ต้องการปรับปรุง
หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
1

กก.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

การรับ-ส่งหนังสือ ระบบสารบรรณ
ภายในหน่วยงานใน อิเล็กทรอนิกส์
สังกัด สป.มท.
(http://e-saraban.
moi.go.th)

การจัดเก็บเอกสาร
ที่สำคัญของ
หน่วยงานในรูป
แฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถสืบค้น
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สามารถ
เปิดเผยได้ของทาง
ราชการต่อ
ประชาชน

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 - ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป
๕๐๓11,
50239
- กลุ่มงาน
ช่วย
อำนวยการ
50304
เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป
๕๐๓11

ระบบจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
(http://e-docs.
moi.go.th:8080/s
hare/page/)
ระบบฐานข้อมูล
ตาม พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ
(http://www.
oic.go.th/
INFOCENTER7
/733)
-๖-

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

Database,
Web
Applicaiton

รายวัน

3/4

3

3.2(9)

Database,
Web
Applicaiton

รายวัน

3/4

3

3.2(12)

ฝ่าย
Database, รายวัน
บริหารงาน Web Appliทั่วไป
caiton
๕๐๓0๗

3/4

3

3.2(12)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
2

กจ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ในส่วนสมรรถนะ
โดยวิธีประเมินแบบ
360 องศา
ของข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(http://assess.moi.go.th
/assess_360/)
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล การสืบค้นผู้ได้รับ
เล่ม ตอน หน้า วัน พระราชทานเหรียญ
เดือน ปีที่ประกาศ พิทักษ์เสรีชนและ
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญราชการ
ชายแดน
(http://103.28.
101.10/hrsearch/)
รายนามข้าราชการ ข้อมูลรายนาม
ระดับสูง
ข้าราชการระดับสูง
(http://www.
personnel.moi.go.th/
name_mahadthai/
menu_name.htm)
ประกาศ
ข้อมูลประกาศ
เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ
ข้าราชการ
(http://www.
personnel.moi.go.th/
work/work3/data/
menudata.htm)

แนวทาง
การดำเนินงาน

การประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ
ในส่วนสมรรถนะ
โดยวิธีประเมินแบบ
๓๖๐ องศา ของ
ข้าราชการ สป.มท.

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

-๗-

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

กลุม่ งาน
พัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
กจ.สป.
0 2622
0935,
50802

Database,
Web
Application

ราย 6
เดือน

3/4

3

๓.๒(7)

กลุ่มงาน
สวัสดิการ
และ
ประโยชน์
เกื้อกูล
๕๐๓๘๒

Database,
Web
Application

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

4

๓.๒(7)

กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล
50362
กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล
50362

Web
Application

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

๓.๒(7)

Web
Application

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

๓.๒(7)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
3

4

กค.

ตท.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
การจัดการด้าน
การเงินการคลัง
ด้านงบประมาณ การ
บัญชี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่าย
และการบริหาร
ทรัพยากรของภาครัฐ
การจองห้องประชุม

ระบบฐานข้อมูล

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
(http://www.
gfmis.go.th/)

ระบบจองห้อง
ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
(http://e-meeting.
moi.go.th)
ข้อมูลจำนวนเมืองพี่ ระบบเว็บไซตของกอง
เมืองน้องระหว่าง
การตางประเทศ
จังหวัดในประเทศ (http://www.
ไทยและ
fad.moi.go.th/
ต่างประเทศ
index.php/
blogsister)
ข้อมูลด้าน
ระบบเว็บไซตของกอง
กระบวนการ
การตางประเทศ
สนับสนุนนโยบายผู้ (http://www.
อพยพและหลบหนี fad.moi.go.th/
เข้าเมือง
Images/PTC/OCDP
Slide.compressed.
pdf)
-๘-

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

ใช้ระบบกลางจาก
กรมบัญชีกลาง

Database ข้อมูล
ของกรม มีการ
บัญชีกลาง เปลีย่ น
แปลง

3/4

3

-

เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 - กลุ่มงาน
บริหารการ
พัสดุ
๕๐๖๕๖

Database,
Web
Applicaiton

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

๓.๒(12)

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

กลุมงาน
กิจการ
ตางประเทศ
๕๐๔๑๓

MS Word
และ
Acrobat
Adobe

ทุกปีงบ
ประมาณ

1/4

3

3.2(5)

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

กลุม่ งาน
ประสาน
นโยบาย
ผู้อพยพและ
หลบหนีเข้า
เมือง
51161-2

Acrobat
(PDF),
Database,
Web Applicaiton

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง,
รายเดือน

1/4

3

3.2(5)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
ตท.

5

สน.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
- รายชื่อจังหวัด
ชายแดนที่ติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
- พื้นที่ที่ติดต่อ
- เวลาเปิด-ปิดของ
จุดผ่านแดนแต่ละ
จุด
- ประกาศของทาง
ราชการ
มหาดไทยขับเคลื่อน
การเป็นประธาน
อาเซียน

รายการวิทยุเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
ผลงาน นโยบาย
และภารกิจของ
มท.
คลังข่าวมหาดไทย

ระบบฐานข้อมูล

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

ระบบฐานข้อมูล
จุดผ่านแดน
(http://103.
28.101.10/
bordercross/)

กลุม่ งาน
Database, ข้อมูล
ความสัมพันธ์ Web Appli- มีการ
กับประเทศ caiton
เปลี่ยน
เพื่อนบ้าน
แปลง
๕๐๔๑๔,
50416

1/4

4

3.2(1)

ระบบเว็บไซตของกอง
การตางประเทศ
(http://www.
fad.moi.go.th/
Index.php/
aseannews)
รายการวิทยุ
On Web
(http://www.
pr.moi.go.th/
mtradio.htm)

กลุมงาน
อาเซียน
๕๐๔๒๐

Microsoft ข้อมูล
Office, PDF, มีการ
ไฟล์รูปภาพ เปลีย่ น
แปลง

1/4

3

-

กลุ่มงาน
เผยแพร่
การ
ประชาสัมพันธ์
๕๐๕๓3
กลุ่มงาน
เผยแพร่การ
ประชาสัมพันธ์
๕๐๕๓๓

Web Site ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง,
รายวัน

3/4

3

3.2(5)

Database,
Web
Applicaiton

3/4

3

3.2(5)

ระบบจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสารการ
ประชาสัมพันธ์
(http://newskm.
moi.go.th/)
-๙-

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง,
รายวัน

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ

6

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

สน.

เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
- วารสารจดหมาย
ข่าวมหาดไทย
(E-book)
- กฐินมหาดไทย
(E-book)
- เอกสารองค์
ความรู้ต่าง ๆ

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

สดร.

หลักสูตรการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรของ มท./ หลักสูตรการพัฒนา
สป.มท.
บุคลากรของ มท./
สป.มท. (อยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 2
หลักสูตร ได้แก่ 1.
หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง 2. หลักสูตร
พัฒนานักบริหาร
ระดับกลาง)

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน
เริ่มดำเนินการ
ปี 2562

- ๑๐ -

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

กลุ่มงาน
- PDF
- วารสาร
เผยแพร่
- website จดหมาย
การประชาข่าว
สัมพันธ์
เดือนละ
50533
2 ครัง้
- กฐิน
มหาดไทย
ปีละ 1
ครั้ง
- เอกสาร
องค์ความรู้
ปีละ 1
ครั้ง
1. วิทยาลัย Database รายปี
มหาดไทย
(ผู้บริหารการ
นำเข้าข้อมูล
และใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
จัดการ
หลักสูตร)
0 2225
5520 ,
35651
2. กลุม่ งาน
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์
0 2622
0961,
๕๐๕67

3/1

3

3.2(5)

3/4

3

-

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
สดร.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
แผนการจัดการ
ความรู้ประจำปี
และผลการ
ดำเนินงาน

ระบบเว็บไซต์การ
จัดการความรู้
(http://km. moi.
go.th)

องค์ความรู้ที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงาน
(จากการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ชุมชนนักปฏิบัติ :
CoPs)

ระบบเว็บไซต์การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ชุมชนนักปฏิบัติ :
CoPs
(http://www.stabun
damrong.go.th/web/
CoPs_64.html)
รายชื่อหนังสือ
(https://library.moi.
go.th/)

รายชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Book)

7

สกม.

ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลด้านกฎหมาย
ของ มท. และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
สกม.สป.

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

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

- ๑๑ -

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

กลุ่มงาน
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการ
ความรู้
50565
กลุ่มงาน
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการ
ความรู้
50565

Acrobat - ๖
(PDF),
เดือน
Web Site - ข้อมูลมี
การ
เปลี่ยน
แปลง
Acrobat ข้อมูล
(PDF),
มีการ
Web Site เปลี่ยน
แปลง

3/5

3

3.1(5)

3/5

3

3.1(5)

กลุ่มงาน
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการ
ความรู้
50565
- กลุ่มงาน
ร่าง
กฎหมาย
๕๐467
- กลุ่มงาน
พัฒนา
กฎหมาย
50469
- ฝ่าย
บริหาร
งานทั่วไป
๕๐464

Database, - ข้อมูลมี
WEB Site การ
เปลี่ยน
แปลง
-ราย ๓
เดือน
Database, ข้อมูล
Web
มีการ
Appliเปลี่ยน
cation
แปลง

3/4

3

-

3/4

3

3.2(4)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
8

สกถ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลหน่วยงาน
ประกอบด้วย
- โครงสร้างและ
องค์ประกอบของ ก.ถ.
- คณะอนุกรรมการฯ
- โครงสร้างสำนักงาน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์สำนักงาน
ก.ถ.
- ยุทธศาสตร์การ
ดำเนินการ
- แผนปฏิบัตริ าชการ
- ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย ตามคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ
- ผลงานสำคัญที่
ดำเนินการไปแล้ว
ภารกิจหน่วยงาน/
ผลการประชุม
ประกอบด้วย
- รายงานการประชุม
ก.ถ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2543 จนถึงปัจจุบัน
- รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการ ใน
ก.ถ. ทุกคณะจนถึง
ปัจจุบัน
- สรุปผลการ
ประชุมก.ถ.

ข้อมูลหน่วยงาน
(http://www.
local.moi.go.th/
newweb2019/
web/department)

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

ภารกิจหน่วยงาน/
ผลการประชุม
(http://www.
local.moi.go.th/
newweb2019/
web/content/
mission_type)

- ๑๒ -

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

สำนักงาน
ก.ถ.
0 2222
2419,
50600

Web Site, ทุก
Acrobat ช่วงเวลา
(PDF)
ที่มีข้อมูล
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(8)

สำนักงาน
ก.ถ.
0 2222
2419,
50600

Web Site, ทุก
Acrobat ช่วงเวลา
(PDF)
ที่มีข้อมูล
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(8)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
สกถ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

กฎหมาย/มาตรฐาน
กลาง
- รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- ประกาศ ก.ถ.
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เช่น
- กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหาร
- ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
- การจำแนก
รายการค่าใช้จ่าย
เงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอื่น และ
ค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

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

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์
สำนักงาน
ก.ถ.
0 2222
2419,
50600

- ๑๓ -

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

Web Site, ทุก
Acrobat ช่วงเวลา
(PDF)
ที่มีข้อมูล
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(8)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
สกถ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
โครงการสำคัญตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั
เช่น
- โครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้าง
ความเข้มแข็ง ด้าน
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
- โครงการศึกษาวิจัย
เรื่องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
- โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลส่วน
ท้องถิน่

ระบบฐานข้อมูล

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

โครงการสำคัญ
(http://www.
local.moi.go.th/
newweb2019/
web/content/
index/projects)

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์
สำนักงาน
ก.ถ.
0 2222
2419,
50600

- ๑๔ -

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

Web Site, หลังจาก
Acrobat ดำเนิน
(PDF)
งานแล้ว
เสร็จ

3/4

3

3.2(8)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ

9

ศสส.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
- โครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
งานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการส่งเสริมการ
จัดทำและปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
- โครงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ตาม
แผนปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นระบบจำแนก
ตำแหน่งของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจากระบบซี
เป็นระบบแท่ง
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
โครงการที่เสนอให้
คณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
มท.

ระบบฐานข้อมูล

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

ระบบการจัดหา
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย
(http://103.28.101.
10/project51new/
index.php)
- ๑๕ -

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

กลุ่มพัฒนา
และ
มาตรฐานฯ
กยส.
๕๑๔๒๙

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

Database,
Web
Applicaiton

3/4

3

3.2(12)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
ศสส.

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กทส.
๕๐663

WEB
Application,
Database
MySQL

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(12)

ระบบเว็บไซต์ของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(www.smoi.moi.go.th)

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กทส.
๕๐663

WEB
Application,
Database
MySQL

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(12)

ระบบเว็บไซต์
อินทราเน็ตของ
กระทรวงมหาดไทย
(http://moinet)

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

WEB
Application,
Database
Access
Database,
Web
Applicaiton

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(12)

รายวัน

3/4

3

3.2(12)

Database,
Web
Applicaiton

รายวัน

3/4

3

3.2(12)

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

- ข่าว
ประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมสำคัญ
ของ มท.
- ข่าวประกวดราคา
- กระดานข่าว
- ข่าว
ประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมสำคัญ
ของ สป.มท.
- ข่าวประกวดราคา
- กระดานข่าว
- ข่าว
ประชาสัมพันธ์
- เรื่องน่าสนใจ
- กระดานสนทนา

ระบบเว็บไซต์ของ
กระทรวงมหาดไทย
(www.moi.go.th)

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กทส.
๕๐663
เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 กลุ่มพัฒนา
(ดูแลด้านเทคนิค) ระบบงาน
สารสนเทศ
กทส.
๕๑๑๓๙
เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 กลุ่มพัฒนา
(ดูแลด้านเทคนิค) ระบบงาน
สารสนเทศ
กทส.
๕๑๑๔๑

การรับ-ส่งหนังสือ ระบบสารบรรณ
ภายในหน่วยงานใน อิเล็กทรอนิกส์
สังกัด สป.มท.
(http://esaraban.moi.go.th)
การจัดเก็บเอกสาร
ที่สำคัญของ
หน่วยงานในรูป
แฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถสืบค้น
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้

แนวทาง
การดำเนินงาน

ระบบจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
(http://e-docs.
moi.go.th:8080/s
hare/page/)
- ๑๖ -

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
ศสส.

10

สนผ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

การจองห้องประชุม ระบบจองห้อง
ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
(http://e-meeting.
moi.go.th)
รายละเอียดของผู้ที่ ระบบ
ลงทะเบียนสมัครเพื่อ การลงทะเบียน
เข้าใช้อินเทอร์เน็ต
การเข้าใช้
ของ มท.
อินเทอร์เน็ต
(http://10.0.
222.17/register.php)
ข้อมูลแบบสำรวจ
ระบบข้อมูลแบบ
ความพึงพอใจต่อ
สำรวจความพึงพอใจ
คุณภาพการให้บริการ ต่อคุณภาพการ
ของศูนย์เทคโนโลยี ให้บริการของศูนย์
สารสนเทศและการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสาร
และการสื่อสาร
(http://testmoi.
moi.go.th/satisfied/
login.php)
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการติดตาม
เพื่อการติดตาม จัดการ
จัดการและรายงาน และรายงานผลการ
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานโครงการ
โครงการขยายผล
ขยายผลโครงการอัน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
พระราชดำริ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย (http://rigisproject.moi.go.th)

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

- ๑๗ -

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 กลุ่มพัฒนา
(ดูแลด้านเทคนิค) ระบบงาน
สารสนเทศ
กทส.
๕๑๑๓๙
ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
กทส.
๕๑๔๔๔

Database,
Web
Applicaiton

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(12)

WEB
Application,
Database
MySQL

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4,
3/6

3

3.2(12)

เริ่มดำเนินการ ปี
2563

กลุ่มงาน
ติดตามฯ
51129

Database,
Web
Applicaiton

2 รอบ
ต.ค. - มี.ค.
และ
เม.ย. - ก.ย.

3/4

3

3.2(12)

ข้อมูล ปี 2561

กลุ่มงาน
ประสาน
การพัฒนา
พื้นที่ตาม
พระราชดำ
ริ สนผ.สป.
มท.
50514

Database,
Web
Applicaiton

รายปี

1/4

3

-

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
11

สบจ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

- ข้อมูลโครงการทีไ่ ด้รับ
งบประมาณการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชน
- การดำเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนหรือสนับสนุน
การดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและวาระ
แห่งชาติ ครอบคลุมใน
ทุกด้าน จำแนกได้เป็น
5 ด้าน
(1) ด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำ
(2) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
(3) ด้านสังคม/อาชีพ
(4) ด้านสิ่งแวดล้อม
(5) อื่น ๆ
- ข้อมูลประชาชน
กลุ่มเป้าหมายผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์

ระบบรายงาน
งบประมาณการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชน :
Citizen
Emergency
Budget Reporting
System (CEBRS)
(https://edwapp.moi.go.th/m
oi_sso)

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

แนวทาง
การดำเนินงาน
เริ่มดำเนินการ
ปี 2563

- ๑๘ -

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

กลุ่มงาน
Database, บันทึก
ส่งเสริม
Web Appli- ข้อมูลโดย
การบริหาร caiton
เจ้าหน้าที่
ราชการ
ส่วนกลาง
จังหวัด
สบจ.สป. /
50436
จัดเก็บ
ข้อมูลจาก
จังหวัด
เป็นราย
เดือน

2/4

2

3.1(3)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
12

กสป.

13

ตภ.มท.

14

ตภ.สป.

15

ป.ย.ป. มท.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

การจัดเก็บเอกสารที่
สำคัญของหน่วยงาน
ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถสืบค้นข้อมูล
ที่จัดเก็บไว้ได้
กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์
ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ระบบเว็บไซต์ของ
กลุม่ งานสนับสนุน
ปลัดกระทรวง สป.
http://www.
pssgroup.moi.go.th)

- กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์
ข้อบังคับ
- คู่มือ/แนวทาง
การปฏิบัติงาน
- แบบฟอร์มของ
ทางราชการ
การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดองของ
กระทรวงมหาดไทย

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก

ระบบเว็บไซต์ของ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง
(http://www.
auditor0216.
moi.go.th)
ระบบเว็บไซต์ของ
ส่วนตรวจสอบ
ภายในระดับกรม
สป.
(www.audit.moi.g
o.th)

แนวทาง
การดำเนินงาน

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ระบบ
ฐานข้อมูลการ
ขับเคลื่อน ป.ย.ป.
มท.
(http:// www.
Stabundamrong.
go.th/web/moiref
orm.html)
- ๑๙ -

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

กลุม่ งาน
สนับสนุน
ปลัด
กระทรวง
สป.
๕๐๒๔๕
กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
ระดับ
กระทรวง
๕๐๖๒๗

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

-

Web Site ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

-

Web Site

กลุ่มงาน
Web Site
ตรวจสอบ
ภายในระดับ
กรม
๕๐๖๓๐-๓

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3
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- กลุ่ม
ป.ย.ป. มท.
- กลุ่มงาน
นโยบาย
และแผน
รวม
50574,
50754

รายวัน

1-3
/4

-

3.1(1-5),
3.2(1-14)

Database

๑.๓ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการยกเลิก
หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
1

กจ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

ระบบใบรับรอง
การจ่าย
เงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Pay Slip)

ข้อมูลใบรับรอง
เงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2562
จนถึงปัจจุบัน

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/ยกเลิก
ยกเลิกข้อมูลลำดับที่ 6
ระบบระบบใบรับรองการจ่าย
เงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (ePay Slip) เนื่องจาก ระบบ ePay Slip เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรมของ สป.มท.
(DPIS Version 5) ที่ได้

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

กลุ่มงาน
บรรจุแต่งตั้ง
และข้อมูล
บุคคล
50362

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

Database,
Web
Application

3/4

3
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3/4

3

-

เพิ่มเติมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
2

สดร.

ข้อมูลกระบวนการ
สร้างคุณค่าและ
สนับสนุนตาม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ พันธ
กิจ และ ความ
ต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ระบบฐานข้อมูล
กระบวนการสร้างคุณค่า
และสนับสนุนตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ และความ
ต้องการของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง มหาดไทย
(http://103.28.
101.10/pmqa6/login
.php)

กลุ่มงานวิจัย Database, - ข้อมูลมี
และพัฒนา Web Appli- การ
๕๐๕04
caiton
เปลี่ยน
แปลง
- ราย ๓
เดือน
- รายปี

- ๒๐ -

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
3

ศสส.

4

สนผ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

ต้องการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การปรับปรุง/ยกเลิก

ข้อมูลหน่วยงาน ระบบสืบค้นข้อมูล
ในสังกัด สป.
หน่วยงานในสังกัด
มท.
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อติดต่อ
ราชการ
(http://103.28.101.
10/moiict/servic
e54
/index.asp)
ข้อมูลตลาด
ระบบฐานข้อมูลผู้
ประชารัฐ
ลงทะเบียน
ผู้ประกอบการตลาด
ประชารัฐ
(http://103.
28.101.10/
marketpeoplegov
/login.php)

- ๒๑ -

แนวทาง
การดำเนินงาน

หน่วย
รูปแบบ
รับผิดชอบ/
การจัดเก็บ
โทรศัพท์

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

กลุ่มพัฒนา
และ
มาตรฐานฯ
กยส.
๕๑๔๒๙

Database,
Web
Applicaiton

ข้อมูล
ไม่มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3
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กลุ่มงาน
กิจการ
พิเศษ
0 2622
2443,
50891

Database,
Web
Applicaiton

รายเดือน

1/4

3

3.1(3)

๒. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลทีต่ ้องการพัฒนาใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕64
หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
1

กจ.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม
ของ สป.มท.
(DPIS Version 5)

ต้องการพัฒนาใหม่/
มีโครงการที่จะ
ระบบฐานข้อมูล
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด
1) ระบบฐานข้อมูล การปรับปรุง
ด้านทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลด้าน
ของ สป.มท.
ทรัพยากรบุคคล
(http://dpis.moi.go.th/) ของ สป.มท.
2) ระบบใบรับรอง เพื่อรองรับระบบ
การจ่ายเงินเดือน
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรบุคคล
(e-Pay Slip)
(Human
3) ระบบการบันทึก Resource
เวลาการปฏิบัติงาน Management
เหลื่อมเวลาและการ System: HRIMS
ปฏิบัติงานนอก
หรือ DPIS
สถานที่ตั้งของส่วน Version 6)
ราชการ (Work
from home)

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การจัดทำใหม่
เพื่อตอบสนอง
การ
ใช้งานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ที่หลากหลาย
รองรับการใช้
งานบนMobile
Device
และสามารถ
เชื่อมต่อเป็น
ฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ
ของประเทศได้

- ๒๒ -

แนวทาง
การดำเนินงาน
1)ประชุมเพื่อวาง
แผนการปรับปรุง
ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
2)ดำเนินการปรับปรุง
และตรวจสอบฐาน
ข้อมูลในระบบฯให้
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันก่อนถ่าย
โอนข้อมูลไปสู่ระบบ
DPISVersionใหม่
3)ดำเนินการถ่ายโอน
ข้อมูลไปยังระบบ
DPISVersionใหม่
4)เปิดเมนูในระบบฯ
ให้ข้าราชการในสังกัด
สป.สามารถเข้าไป
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลได้
ด้วยตนเอง

หน่วย
รับผิดชอบ/
โทรศัพท์
กลุ่มงานบรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูลบุคคล
50696

รูปแบบ
การจัดเก็บ

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

Database,
Web
Applicaiton

ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3

3.2(7)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
2

3

สน.

ศปข.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

สมุดโทรศัพท์
มหาดไทย
(E-book)

http://www.pr.moi.go.
th/Edit_telephone62
/E-bookTelMahadthai.pdf

สรุปข่าวประจำวัน
กระทรวงมหาดไทย

http://www.pr.moi.
go.th/Clippingnews.
html

อำนวยการ
ประสานงาน และ
บูรณาการด้านการ
ข่าวของกระทรวง ที่
อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
ภายใน รวมถึงการ
ข่าวที่เกี่ยวกับการ
ก่อการร้ายและ
อาชญากรรม
ข้ามชาติ

ข่าวประจำวัน ศปข.
มท.
(http://10.0.224
.10/ioc/)

ต้องการพัฒนาใหม่/
มีโครงการที่จะ
เหตุผล
พัฒนาระบบ
ความจำเป็นใน
ฐานข้อมูลหรือไม่ การจัดทำใหม่
ปีงบประมาณใด

การรายงาน
ข่าวกรอง เฝ้า
ระวัง ติดตาม
รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารจัดทำ
รายงาน
เหตุการณ์
สถานการณ์ เพื่อ
สนับสนุน
ผู้บริหาร ใช้เป็น
ข้อมูลในการ
ตัดสินใจเพื่อ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
ภายในและความ
สงบเรียบร้อย
ของสังคมตาม
อำนาจหน้าที่
- ๒๓ -

แนวทาง
การดำเนินงาน
เริ่มดำเนินการ
ปี 2563

- จัดเก็บ
ฐานข้อมูลข่าว
ประจำวันใน
ระบบดิจิทลั
และรับ-ส่ง
ข่าวสารผ่าน
ระบบดิจิทลั โดย
พัฒนา/ปรับปรุง
แก้ไข
ข้อบกพร่อง และ
ทำให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
- เนื่องจากเป็น
ข้อมูลด้านความ
มั่นคง จึงจำกัด
การเผยแพร่
และจัดเก็บ
จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูล
เท่านั้น

หน่วย
รับผิดชอบ/
โทรศัพท์
กลุ่มงาน
เผยแพร่
การประชาสัมพันธ์
50533
ฝ่ายข้อมูล
การประชาสัมพันธ์
50532
กลุ่มงานติดตาม
และประสาน
การข่าว
50670
022210818

รูปแบบ
การจัดเก็บ

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

pdf

- ปีละ 1
ครั้ง

3/1

3

3.2(5)

website

-ปรับปรุง
ข้อมูล
รายวัน

3/1

3

3.2(5)

- Microsoft
Word,
Acrobat
(PDF) อินทราเน็ต
10.0.224
.10/ioc/

รายวัน,
ข้อมูลมี
การ
เปลี่ยน
แปลง
,ปรับปรุง
แก้ไข

3/
1-7

4

3.2(2)

หน่วย
ลำดับที่
รับผิดชอบ
4

ศปท.

ข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ระบบฐานข้อมูล

๑. ข้อมูลผู้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
๒. ข้อมูลผู้ถูก
กล่าวหา
๓. รายละเอียด
ข้อมูลการร้องเรียน
การทุจริต

ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
รัฐกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ต้องการพัฒนาใหม่/
มีโครงการที่จะ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่
ปีงบประมาณใด
ต้องการปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

เหตุผล
ความจำเป็นใน
การจัดทำใหม่
ต้องการปรับปรุง
ข้อมูลเพิ่มเติมใน
การร้องเรียนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
และระบบเข้าถึง
ง่ายมากขึ้น

แนวทาง
การดำเนินงาน
๑. ดำเนินการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
๒.
ประชาสัมพันธ์
บุคลากรใน
หน่วยงานและ
ผู้รับบริการให้
รับทราบช่องทาง
การร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของ สป.มท.

หน่วย
รับผิดชอบ/
โทรศัพท์
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต มท.
50150-2

รูปแบบ
การจัดเก็บ

ช่วงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ ศาสตร์
(หมวด ๓) (หมวด ๖)
จัดเก็บ
/IT

ไฟล์
รายเดือน
เอกสารทั้ง
word
Acrobat
และ
รูปภาพ

3/3

4
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-

