
 - ๑ - 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 
 ๑.๑ ข้อมูลและระบบฐานขอ้มูลที่ต้องการปรับปรุง 
 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

1 กสป. การจัดเก็บเอกสาร
ที่สำคัญของ
หน่วยงานใน
รูปแบบแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถสืบค้น
ข้อมูลที่จัดเก็บ   
ไว้ได้ 

1) ระบบเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานสนับสนุน
ปลัดกระทรวง สป. 
http://www. 
pssgroup.moi.go.th) 

มีความต้องการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หนว่ยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ทั้งนี้ 
หน่วยงานไม่มี
งบประมาณในการ
ดำเนินงาน 

เพื่อให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 

1. ขอความ
อนุเคราะห์ 
ศสส.สป. ให้การ
สนับสนุนการ
ออกแบบและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
2. มอบหมาย 
จนท. ปรับปรุง
ข้อมูลในเว็บไซต์
ให้เป็นปัจจุบัน 

กลุ่มงาน
สนับสนุน
ปลัด 
กระทรวง 
สป. 
๕๐๒๔๕ 

Web Site ข้อมูล 
มีการ 
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
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ลำดับที่ หน่วย
รับผิดชอบ ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอ

บ/
โทรศัพท์ 

รูปแบบ 
การ

จัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

2 กพร. การประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติราชการ  
(มาตรา 44) 
(ใหม่) 

2) ฐานข้อมูลข้อมูล
ตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการของ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทย 
(http://103.28. 
101.10/moiict/ 
kpi_web/ 
index.asp) 

ปี พ.ศ. 2565 ปรับปรุง
รายละเอียดของ
ช่องข้อมูลที่จำเป็น
และช่องระบบ
ฐานข้อมูล 

ขอแก้ไขชื่อ
ระบบฐานข้อมูล
เป็นฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการของ สป. 
และ มท. โดย
หากมีข้อมูลที่
ต้องการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม
ในระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
กพร.สป. จะ
รวบรวมและ
ประสานแจ้ง 
ศสส.สป. เพื่อ
นำเข้าระบบ
ฐานข้อมูลต่อไป 

กพร.สป.  
๕๐๒๕๒ 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

๑๒ 
เดือน 
(รอบปี
งบ 
ประมา
ณ) 

3/4 3 3.1(5) 

  ข้อมูลผลการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
PMQA 

3) ระบบฐานข้อมูล 
การดำเนินการ 
พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการ 
ภาครฐั PMQA 
(http://103.28.101.10/ 
moiict/kpisystem/ 
index.asp) 

ปี พ.ศ. 2564 - 
2565  

ต้องการปรับปรุง/
เพิ่มเติมข้อมูลให้มี
ความเป็นปัจจุบัน 

หากมีข้อมูลที่
ต้องการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม
ในระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
กพร.สป. จะ
รวบรวมและ
ประสานแจ้ง 
ศสส.สป. เพื่อ
นำเข้าระบบ
ฐานข้อมูลต่อไป 

- กพร.สป.  
๕๐๒๕๑ 
- กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐานฯ 
กยส. 
๕๑101 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

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

3/4 3 3.1(5) 

http://103.0.0.28/
http://103.0.0.28/
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 ๑.๒ ข้อมูลและระบบฐานขอ้มูลที่ไม่ต้องการปรับปรุง 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

1 กก. การรับ-ส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงาน
ในสังกัด สป.มท.  
 

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

  เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 
62 

- ฝ่าย
บริหารงา
นทั่วไป 
๕๐๓11, 
50239 
- กลุ่มงาน
ช่วย
อำนวยกา
ร 
50304 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

รายวัน 3/4 3 3.2(9) 

การจัดเก็บเอกสาร
ที่สำคัญของ
หน่วยงานในรูป
แฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์    
ซึ่งสามารถสบืค้น
ข้อมูลที่จัดเก็บ    
ไว้ได้ 

2) ระบบจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(http://e-docs. 
moi.go.th:8080/
share/page/) 

  เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 
62 

ฝ่าย
บริหารงา
นทั่วไป 
๕๐๓11 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

รายวัน 3/4 3 3.2(12) 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สามารถ
เปิดเผยได้ของทาง
ราชการต่อ
ประชาชน 

3) ระบบฐานข้อมูล 
ตาม พรบ. ข้อมูล 
ข่าวสารของทาง
ราชการ 
(http://www.oic.go.th/ 
INFOCENTER7/733) 

   ฝ่าย
บริหารงา
นทั่วไป 
๕๐๓06 
 

Database, 
Web Appli-
caiton 
 

รายวัน 3/4 3 3.2(12) 

http://edocument/
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ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

2 กจ. การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ
ในส่วนสมรรถนะ
โดยวิธีประเมิน
แบบ ๓๖๐ องศา 
ของข้าราชการ 
สป.มท. 

4) ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
ในส่วนสมรรถนะ 
โดยวิธีประเมินแบบ 
360 องศา  
ของข้าราชการสำนกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(http://assess.moi.go.th
/assess_360/) 

   กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
บริหารผล
การ
ปฏิบัติงาน 
กจ.สป. 
0 2622 
0935, 
50802 

Database, 
Web 
Appli- 
cation 

ราย 6 
เดือน 

3/4 3 ๓.๒(7) 

คำนำหน้า  
ชื่อ-สกุล เล่ม  
ตอน หน้า  
วัน เดือน  
ปีที่ประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา 

5) การสืบค้นผู้ได้รับ 
พระราชทานเหรียญ 
พิทักษ์เสรีชนและ 
เหรียญราชการ 
ชายแดน 
(http://103.28. 
101.10/hrsearch/) 

   กลุ่มงาน
สวัสดิการ
และ
ประโยชน์
เกื้อกูล 
๕๐๓๘๒ 

Database, 
Web 
Appli-
cation 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 4 ๓.๒(7) 

- ประวัติการได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 
- การรับ-คืน
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 
- การประดับ
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 

6) ระบบตรวจสอบ 
ประวัติการได้รับ 
พระราชทานเครื่อง 
ราชอสิริยาภรณ ์
(http://103.28. 
101.10/rajana/ 

   กลุ่มงาน
สวัสดิการ
และ
ประโยชน์
เกื้อกูล 
๕๐๓๗๓ 

Database, 
Web 
Appli-
cation 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 ๓.๒(7) 

http://103.0.0.28/
http://103.0.0.28/
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ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

 กจ. รายนาม
ข้าราชการ
ระดับสูง 

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

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้ง
และข้อมูล
บุคคล 
50362 

Web 
Appli-
cation 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 ๓.๒(7) 

ประกาศ
เกษียณอายุ
ราชการ 

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

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้ง
และข้อมูล
บุคคล 
50362 

Web 
Appli-
cation 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 ๓.๒(7) 

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

9) ระบบฐานข้อมูล 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
ของ สป.มท. 
(http://dpis.moi.go.th/) 
2) ระบบใบรับรอง             
การจ่ายเงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์    
(e-Pay Slip) 
3) ระบบการบันทกึ
เวลาการปฏิบัติงาน
เหลื่อมเวลาและการ
ปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการ 
(Work from home)  

   กลุ่มงาน
บรรจุ
แต่งตั้งและ
ข้อมูล
บุคคล 
50696 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล     
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(7) 

http://www/
http://www/
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ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

3 กค. การจัดการด้าน
การเงินการคลัง  
ด้านงบประมาณ 
การบัญชี  
การจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่าย  
และการบริหาร
ทรัพยากรของ
ภาครัฐ 

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

  ใช้ระบบกลาง
จาก
กรมบัญชีกลาง 

 Database 
ของกรม 
บัญชีกลาง 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 - 

การจองห้อง
ประชุม 

11) ระบบจองห้อง
ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
(http://e-meeting. 
moi.go.th) 

  เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 
62 

- กลุ่มงาน
บริหารการ
พัสดุ       
๕๐943 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 ๓.๒(12) 

4 ตท. ข้อมูลจำนวนเมือง
พ่ีเมืองน้อง
ระหว่างจังหวัดใน
ประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

12) ระบบเวบ็ไซต
ของกองการตาง
ประเทศ 
(http://www. 
fad.moi.go.th/ 
index.php/ 
blogsister) 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุมงาน 
กิจการ 
ตางประเทศ 
๕๐๔๑๓ 

MS Word 
และ 
Acrobat 
Adobe 

ทุกปีงบ 
ประมาณ 

1/4 3 3.2(5) 

ข้อมูลด้าน
กระบวนการ
สนับสนุนนโยบาย
ผู้อพยพและ
หลบหนีเข้าเมือง 

13) ระบบเวบ็ไซตของ
กองการตางประเทศ 
(http://fad.moi.go.th
/images/PTC/OCDP
Slide.compressed.
pdf) 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่มงาน
ประสาน
นโยบาย 
ผู้อพยพและ
หลบหนีเข้า
เมือง 
51161-2 

Acrobat 
(PDF), 
Database, 
Web Appli-
caiton  

ขอมูล  
มีการ 
เปลี่ยน  
แปลง,
ราย
เดือน 

1/4 3 3.2(5) 

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


 - ๗ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

 ตท. - รายชื่อจังหวัด
ชายแดนที่ติดต่อ
กับประเทศเพื่อน
บ้าน 
- พื้นที่ที่ติดต่อ 
- เวลาเปิด-ปิดของ 
จุดผ่านแดนแต่ละ
จุด 
- ประกาศของทาง
ราชการ 

14) ระบบ
ฐานข้อมูล          
จุดผ่านแดน 
(http://www.fad.
moi.go.th/ 
index.php) 

   กลุ่มงาน
ความสัมพันธ์ 
กับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
๕๐๔๑๔, 
50416 

Database, 
Web Appli-
caiton  

ข้อมูล   
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

1/4 4 3.2(1) 

การดำเนินงาน 
ตามกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน 
ด้านการพัฒนา
ชนบทและขจัด
ความยากจน 

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

   กลุมงาน 
อาเซียน  
๕๐๔๒๐ 
 

Microsoft 
Office, PDF, 
ไฟล์รูปภาพ 

ข้อมูล   
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

1/4 3 - 

5 สตร. -ประวัติของผู้ร้อง
ทุกข์/ผู้ถูก
ร้องเรียน 
- รายละเอียดการ
ร้องทุกข์ 
- งานประสานการ
แก้ไขปัญหา
ร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

16)  ระบบฐานข้อมูล
รับและติดตามเรื่อง
ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม 
(http:www.damrong
dham.moi.go.th) 
และระบบรับและ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ 
(http:www.damrong
dham.moi.go.th/ 
service) 

   ศดธ. มท 
50882 

Database, 
Web 
Appli-
cation 

รายวัน 3/4 3 ๓.๒(9), 
3.2(12) 

http://www/


 - ๘ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

6 สน. รายการวิทยุเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
ผลงาน นโยบาย  
และภารกิจของ มท. 

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

   กลุ่มงาน
เผยแพร่
การ
ประชา-
สัมพันธ์ 
๕๐๕๓3 

Web Site ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง, 
รายวัน 

3/4 3 3.2(5) 

คลังข่าวมหาดไทย 18) ระบบจัดเก็บ
และค้นหาเอกสาร
การประชาสัมพันธ์ 
(http://newskm.
moi.go.th/) 

   กลุ่มงาน
เผยแพร่การ
ประชา-
สัมพันธ ์
๕๐๕๓๓ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง, 
รายวัน 

3/4 3 3.2(5) 

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

19) http://www.pr. 
moi.go.th/printmedia
1.htm 

  เริ่มดำเนินการ      
ปี 2562 

กลุ่มงาน
เผยแพร่
การ
ประชา- 
สัมพันธ์ 
50533 

- PDF 
- website 
 

- กฐิน
มหาดไทย  
ปีละ 1 
ครั้ง 
- เอกสาร 
องค์
ความรู้ 
ปีละ 1 
ครั้ง 

3/1 3 3.2(5) 

คลิปโทรทัศน์ 
- สารคดี
เทิดพระเกียรติ 
- คลิปองค์ความรู้
ต่าง ๆ 

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

 ต้องการเพิ่มพื้นที่ 
เก็บข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์วีดิ
ทัศน์ จำนวน 
500 GB 

เริ่มดำเนินการ      
ปี 2562 

กลุ่มงาน
เผยแพร่
การ
ประชา- 
สัมพันธ์ 
50533 

เว็บไซต์
บริการ
วีดิโอ 
(Youtube) 

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

3/1 3 3.2(5) 

http://www/


 - ๙ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

 สน. สมุดโทรศัพท์
มหาดไทย  
(E-book) 

21) https://online. 
anyflip.com/ 
putzu/qoxw/ 
mobile/index.html 

  เริ่มดำเนินการ  
ปี 2563 

กลุ่มงาน
เผยแพร่ 
การ
ประชา-
สัมพันธ์ 
50533 

pdf - ปีละ 1 
ครั้ง 

3/1 3 3.2(5) 

สรุปข่าวประจำวนั
กระทรวงมหาดไทย 

22) http://www.pr. 
moi.go.th/clipping 
news.htm 

   ฝ่ายข้อมูล 
การ
ประชา-
สัมพันธ์ 
50532 

website -
ปรับปรุง
ข้อมูล
รายวัน 

3/1 3 3.2(5) 

7 สดร. แผนการจัดการ
ความรู้ประจำปี 
และผลการ
ดำเนินงาน 

23) ระบบเว็บไซต์
การจัดการความรู้ 
(http://www.km.
moi.go.th/index. 
html) 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
และ
บริหาร
จัดการ
ความรู้ 
50565 

Acrobat 
(PDF), 
Web Site 

- ๖ 
เดือน 
- ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/5 3 3.1(5) 

องค์ความรู้ที่
จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน  
(จากการจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนชุมชน
นักปฏิบัต ิ: CoPs)  

24) ระบบเว็บไซต์การ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ชุมชนนักปฏิบัติ : 
CoPs 
(http://www.stabun
damrong.go.th/web/
CoPs_64.html) 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
และ
บริหาร
จัดการ
ความรู้ 
50565 

Acrobat 
(PDF), 
Web Site 

ข้อมูล   
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/5 3 3.1(5) 

รายชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์               
(E-Book) 

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

   กลุ่มงาน
พัฒนา
และ
บริหาร
จัดการ
ความรู้ 
50565 

Database, 
WEB Site 

- ข้อมูล
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 
-ราย ๓ 
เดือน 

3/4 3 - 



 - ๑๐ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

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

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

   - กลุ่มงาน
ร่าง
กฎหมาย    
๕๐467 
- กลุ่มงาน
พัฒนา
กฎหมาย 
50494 
- ฝ่าย
บริหาร 
งานทั่วไป  
๕๐496 

Database, 
Web 
Appli-
cation 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(4) 

9 สกถ. ข้อมูลหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
- โครงสร้างและ
องค์ประกอบของ 
ก.ถ. 
- คณะอนุกรรมการฯ 
- โครงสร้าง
สำนักงาน  
- วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน ก.ถ. 
- ยุทธศาสตร์การ
ดำเนินการ 
- แผนปฏิบัติราชการ 
- ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย  ตามคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
- ผลงานสำคัญที่
ดำเนินการไปแล้ว 

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

   สำนักงาน 
ก.ถ. 
0 2222 
2419, 
50600 

Web Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุก
ช่วงเวลา
ที่มี
ข้อมูล
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(8) 

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


 - ๑๑ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

 สกถ. ภารกิจหน่วยงาน/ 
ผลการประชุม 
ประกอบด้วย 
- รายงานการ
ประชุม ก.ถ. ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2543 
จนถึงปัจจุบัน 
- รายงานการ
ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
ใน ก.ถ. ทุกคณะ
จนถึงปัจจุบัน 
- สรุปผลการ
ประชุมก.ถ. 

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

   สำนักงาน 
ก.ถ. 
0 2222 
2419, 
50600 

Web Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุก
ช่วงเวลา
ที่มี
ข้อมูล
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(8) 

กฎหมาย/
มาตรฐานกลาง 
- รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
- ประกาศ ก.ถ. 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 
  ส่วนท้องถิ่น เช่น 
- กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหาร 

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

   สำนักงาน 
ก.ถ. 
0 2222 
2419, 
50600 

Web Site, 
Acrobat 
(PDF) 

ทุก
ช่วงเวลา
ที่มี
ข้อมูล
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(8) 



 - ๑๒ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

- ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
- การจำแนก
รายการค่าใช้จ่าย
เงินเดือน 
ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และ
ค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือ  
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 
โครงการสำคญั
ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เช่น 
- โครงการศึกษาวจิัย 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
สร้างความเข้มแขง็  
ด้านการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
- โครงการ
ศึกษาวจิัย เรื่อง
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาข้าราชการ

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

   สำนักงาน 
ก.ถ. 
0 2222 
2419, 
50600 

Web Site, 
Acrobat 
(PDF) 

หลังจาก
ดำเนิน 
งานแล้ว
เสร็จ 

3/4 3 3.2(8) 



 - ๑๓ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

ส่วนท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนา
ความรู้ดา้นกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 
- โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
บริหาร งานบุคคล
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- โครงการส่งเสริม
การจัดทำและปฏบิัติ
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
- โครงการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
ระบบจำแนก
ตำแหนง่ของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจากระบบซี
เป็นระบบแท่ง
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ 



 - ๑๔ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

10 ศสส. โครงการที่เสนอให้
คณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ 
มท. 

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

   กลุ่ม
พัฒนาและ
มาตรฐานฯ 
กยส. 
๕1101 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(12) 

- ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมสำคัญ 
ของ มท. 
- ข่าวประกวด
ราคา 
- กระดานข่าว 

32) ระบบเว็บไซต์
ของ 
กระทรวงมหาดไทย 
(www.moi.go.th) 
 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่ม
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กทส. 
51149 
 

WEB 
Appli-
cation, 
Database 
MySQL 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(12) 

- ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมสำคัญ 
ของ สป.มท. 
- ข่าวประกวด
ราคา 
- กระดานข่าว 

33) ระบบเวบ็ไซต์ของ
สำนักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
(www.smoi.moi.go.th) 
 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่ม
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กทส. 
51149 
 

WEB 
Appli-
cation, 
Database 
MySQL 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(12) 

- ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
- เรื่องน่าสนใจ 
- กระดานสนทนา 

34) ระบบเว็บไซต์
อินทราเน็ตของ
กระทรวงมหาดไทย 
(http://moinet) 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่ม
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กทส. 
51149 

WEB 
Appli-
cation, 
Database 
Access 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(12) 

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


 - ๑๕ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

 ศสส. 
 
 

การรับ-ส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงาน
ในสังกัด สป.มท.  
 

* ระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(http://e-saraban. 
moi.go.th) 

  เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 
(ดูแลด้านเทคนิค) 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ 
กทส. 
๕๑๑๓๙ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

รายวัน 3/4 3 3.2(12) 

การจัดเก็บเอกสาร
ที่สำคัญของ
หน่วยงานในรูป
แฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถสืบค้น
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้ 

* ระบบจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
(http://e-docs. 
moi.go.th:8080/
share/page/) 

  เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 
(ดูแลด้านเทคนิค) 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ 
กทส. 
๕๑๑39 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

รายวัน 3/4 3 3.2(12) 

การจองห้อง
ประชุม 

* ระบบจองห้อง
ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
(http://e-meeting. 
moi.go.th) 

  เริ่มใช้ 2 ธ.ค. 62 
(ดูแลด้านเทคนิค) 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ 
กทส. 
๕๑๑๓๙ 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(12) 

รายละเอียดของ     
ผู้ที่ลงทะเบียน
สมัครเพื่อเข้าใช้
อินเทอร์เน็ตของ 
มท. 

35) ระบบ 
การลงทะเบียน 
การเข้าใช ้
อินเทอร์เน็ต 
(http://10.0. 
222.17/register.php) 

   ฝ่ายระบบ
คอมพิว 
เตอร์และ
เครือข่าย 
กทส. 
๕๑142 

WEB 
Appli-
cation, 
Database 
MySQL 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4, 
3/6 

3 3.2(12) 

ข้อมูลแบบสำรวจ
ความพงึพอใจต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

36) ระบบข้อมูลแบบ
สำรวจความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(http://testmoi. 
moi.go.th/satisfied/
login.php) 

  เริ่มดำเนินการ 
ปี 2563 

กลุ่มงาน
ติดตามฯ 
51129 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 
 

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

3/4 3 3.2(12) 

http://edocument/
http://edocument/
http://10.0.0.0/


 - ๑๖ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

11 สนผ. ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ เพื่อการ
ติดตาม จัดการและ
รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ
ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
กระทรวงมหาดไทย 

37) ระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อการ
ติดตาม จัดการและ
รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการขยาย
ผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
กระทรวงมหาดไทย 
(http://164.115.
40.225) 

  ข้อมูล ปี 2561 กลุ่มงาน
ประสาน 
การพัฒนา
พื้นที่ตาม
พระราช 
ดำริ 
สนผ.สป. 
มท. 
50514 

Database, 
Web 
Appli-
caiton 

รายปี 1/4 3 - 

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

38) โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
เชื่อมโยงและจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ 
(http://benchmark.
moi.go.th/moibench
marking2561/ 
#aboutproject) 

   กลุ่มงาน
ประสาน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
พื้นที ่
50584 

Database, 
Web 
Appli-
caiton  

ทุกครั้งที่
มีการ
บันทึก
ข้อมูล/
ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

2/5 2 3.1(3) 



 - ๑๗ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

 สบจ. - ข้อมูลโครงการที่
ได้รับงบประมาณการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน 
- การดำเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนหรือ
สนับสนนุการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและวาระ
แห่งชาติ ครอบคลุมใน
ทุกด้าน จำแนกได้เป็น 
5 ด้าน   
   (1) ด้านการพัฒนา
แหล่งนำ้ 
   (2) ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
   (3) ด้านสงัคม/อาชีพ 
   (4) ด้านสิง่แวดล้อม 
   (5) อื่น ๆ  
- ข้อมูลประชาชน
กลุ่มเป้าหมายผูไ้ด้รับ
ประโยชน ์

39) ระบบรายงาน
งบประมาณการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชน : 
Citizen 
Emergency 
Budget Reporting 
System (CEBRS) 
(https://edw-
app.moi.go.th/ 
moi_sso) 

  - เริ่มดำเนินการ    
ปี 2563 
- ปี 2564 - 
2565 อยู่
ระหว่างพัฒนา
ระบบให้    
แสดงผลได้
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ฐานข้อมูล      
ที่นำเข้า โดย 
ศสส.สป.มท. 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
การ
บริหาร
ราชการ
จังหวัด 
50970 

Database, 
Web Appli-
caiton  
 

บันทึก
ข้อมูลโดย
เจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง 
สบจ.สป. /
จัดเก็บ
ข้อมูลจาก
จังหวัด
เป็นราย
เดือน 

2/4 2 3.1(3) 



 - ๑๘ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

13 ศปข. อำนวยการ 
ประสานงาน และ
บูรณาการด้านการ
ข่าวของกระทรวง 
ที่อาจส่งผล
กระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายใน 
รวมถึงการข่าวที่
เกี่ยวกับการก่อ
การร้ายและ
อาชญากรรม 
ข้ามชาติ 

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

   กลุ่มงาน
ติดตามและ
ประสาน
การข่าว 
50670 
022210
818 

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

รายวัน, 
ข้อมูลมี
การ
เปลี่ยน 
แปลง
,ปรับปรุง 
แก้ไข 

3/1-7 4 3.2(2) 

14 ตภ.มท. - กฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
- แนวทางใน     
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
ของกระทรวง 
มหาดไทยประจำปี 

41) ระบบเว็บไซต์
ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ
กระทรวง 
(http://www. 
auditor0216. 
moi.go.th) 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
ระดับ
กระทรวง 
๕๐๖๒๗ 

Web Site 
 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(16) 

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

42) ระบบเว็บไซต์ของ 
ส่วนตรวจสอบภายใน
ระดับกรม สป. 
(www.audit.moi.go.th) 

  ข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน 

กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายในระดับ
กรม 
๕๐๖๓๐-๓ 

Web Site ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(11) 



 - ๑๙ - 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง/ 
มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การปรับปรุง/

ยกเลิก 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ
/โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

16 กพร. ข้อมูลการพัฒนา
โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ  
(ใหม่) 

43) ระบบ
ฐานข้อมูลการ
พัฒนาโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ  
(ใหม่) 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ใหม่ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของกระทรวง 
มหาดไทย   
แบ่งออกเป็น  
๑. กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการของส่วน
ราชการในสังกัด มท.  
๒. กฎ ระเบียบและ
หนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้องกับการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรม 

เพื่อให้สามารถ
สืบค้น และศึกษา
ย้อนหลังได้  

ศสส.สป. 
อนุเคราะห์ 
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน โดยทาง 
กพร.สป. เป็น
หน่วยงานแจ้ง
ความต้องการ/ ให้
ข้อมูล 
เก็บข้อมูลใน
ลักษณะของ Data 
เพื่อการสืบค้น ไม่
ใช้ Data เพื่อการ
ประมวลผล  

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

Database, 
Web Appli-
caiton  

รายปี 3/4 3 - 

17 ศปท. ๑. ข้อมูลผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียน 
๒. ข้อมูลผู้ถูก
กล่าวหา  
๓. รายละเอียด
ข้อมูลการ
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

44) ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
รัฐกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

  ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 
 

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน
การทุจริต 
มท. 
50152 

ไฟล์
เอกสารทั้ง 
word 
Acrobat
และ
รูปภาพ 

ราย
เดือน 

3/3 4 - 

18 ป.ย.ป. มท. การขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้าง   
ความสามัคคี
ปรองดองของ
กระทรวง 
มหาดไทย 

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

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

Database 
 

รายวัน 1-3 /4 - 3.1(1-5), 
3.2(1-14) 

http://www.padme.moi/
http://www.padme.moi/


 - ๒๐ - 

 ๑.๓ ข้อมูลและระบบฐานขอ้มูลที่ต้องการยกเลิก 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น ระบบฐานข้อมูล 

ต้องการ
ปรับปรุง/ 

มีโครงการที่จะ
ปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูล
หรือไม่ 

ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 

การปรับปรุง/ยกเลิก 

แนวทาง 
การ

ดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ/
โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

1 สดร. หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากร
ของ มท./สป.
มท. 

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

   1. วิทยาลัย
มหาดไทย 
(ผู้บริหารการ
นำเข้าข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์ใน
การบริหาร
จัดการหลักสูตร)  
0 2225 5520 
, 35651 
2. กลุ่มงาน
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
0 2622 0961, 
๕๐๕67 

Database รายปี 3/4 3 - 

2 กพร. การถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายไปสู่
ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคล
ของ สป.มท. 

9) -    - กพร.สป.  
๕๐๒49       
- กลุ่มพัฒนา
และมาตรฐานฯ 
กยส.๕๑๔๒๙ 

Database, 
Web Appli-
caiton  

- 6 
เดือน 
- 12 
เดือน 

3/4 3 3.2(6) 

 



 - ๒๑ - 

๒. ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ต้องการพัฒนาใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 

ลำดับที่ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
ข้อมูลที่จำเป็น 

ระบบ
ฐานข้อมูล 

ต้องการพัฒนา
ใหม่/ 

มีโครงการที่จะ
พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลหรือไม่ 
ปีงบประมาณใด 

เหตุผล 
ความจำเป็นใน 
การจัดทำใหม่ 

แนวทาง 
การดำเนินงาน 

หน่วย
รับผิดชอบ/
โทรศัพท ์

รูปแบบ 
การจัดเก็บ 

ช่วงเวลา 
การ

จัดเก็บ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

/IT 

งานบริการ 
(หมวด ๓) 

กระบวนการ 
(หมวด ๖) 

1 สตร. ประเด็นการตรวจ
ราชการประจำเดือน 
-รายงานสรุป/ผล
การดำเนินงาน
ประเด็นการตรวจ
ราชการประจำเดือน 
-รายงานผลตรวจ
ติดตามฯ กนจ. 
ปีละ 2 ครั้ง 

3) ระบบการตรวจ
ราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์            
(E-Inspection) 
(http://103.28.
100.81/einspec
tion/index.php) 

2566 1. การกำหนดพื้นที่
การตรวจราชการใน
ระบบเดิมไม่ตรงกับ
การกำหนดพื้นที่ 
เขตตรวจราชการ
ของ ผู้ตรวจราชการ
ตามคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 
221/261 ลว 10 
ก.ย. 2561 ซึ่งไม่
สามารถเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขได้ 
2. ระบบเดิม
สามารถรับ - ส่งไฟล์ 
ได้เท่านั้นไม่สามารถ
วิเคราะห์และ 
ประมวลผลจาก
ข้อมูลการตรวจ
ราชการได้ 

1. สำรวจปัญหา
และความต้องการ
ของผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
3. ออกแบบระบบ
การตรวจราชการ
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
4. จัดทำคำขอ
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
สนับสนุน
และ
ประสานการ
ตรวจ
ราชการ 
๕๐457 
 

Database, 
Web 
Appli-
caiton, 
Microsoft
word, 
Acrobat 
(PDF) 
 

ข้อมูล      
มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

3/4 3 3.2(12) 

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 29 เมษายน 2565   


