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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 

1.ระบบ
การ
พฒันา
บุคลากร
ออนไลน์ 

สป.มท. 

- (ศสส.) ระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e -Learning) (โครงการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สป.
มท. เพ่ือรองรับเทคโนโลยดีิจิทัล) 

- 

- (ศสส.) การเรียนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) 

- 

- (สดร.) ระบบการเรียน (e-Learning) ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- (สดร.) การจดัท าหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนา
บุคลากร 

เป็นหลักสูตรกลางเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด มท. น าไปพิจารณาปรบัใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรของแตล่ะหน่วยงาน โดยในหลักสูตรได้มีบรรจุวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาลงในกรอบหลักสตูรกลาง โดยได้
แพร่กรอบหลักสูตรกลางผ่านเว็บไซต์ของ สดร. www.stabundamrong.go.th 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ระบบอรมรบ (E-Learning) 
http://elearning.dpt.go.th/ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

-ระบบ e-Learning ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 ระบบ E-Learning เปิดระบบการเรยีน
การสอน จ านวน 2 รอบ ดังนี้  
รอบที่ 3 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 12 วิชา มีจ านวน
ผู้เข้าเรียนรทั้งสิ้น 272 คน และมผีู้ผ่านการทดสอบรวมทั้งสิ้น 255 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 93.75  
รอบที่ 4 ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 จ านวน 8 วิชา (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

-ตลาดนดัความรู้ (KM Market) ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการตลาดนัดความรู้ จ านวน 3 กิจกรรม (ด าเนินการ
ไตรมาส 2-4) ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมการจัดการความรู้ในยคุดิจิทัล (KM Digital) เรียนรู้แนวทางการจัดการ
ความรู้ในยุคดจิิทัล เพื่อต่อยอดและพัฒนาศักยภาพขององค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการความรู้ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหเ้กิดประโยชน์ และการ
น าองค์ความรู้ไปปฏิบัตเิพื่อพัฒนางานได้จริง 2. กิจกรรมการคดัเลือกองค์ความรู้
ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชนหน่วยงานท่ีผ่านการคดัเลือกในรอบแรกใหม้าน าเสนอ
องค์ความรู้ดีเด่น 3. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการจดัการความรู้ เวทีการ
แลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างหนว่ยงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงมี
การแสดงผลงานขององค์ความรูร้ะดับบุคคลและการประกวดบูธนิทรรศการองค์
ความรู้ดเีด่น และมีกิจกรรมการมอบรางวัลองค์ความรูด้ีเด่น การด าเนินโครงการ

http://www.stabundamrong.go.th/
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
ตลาดนดัความรู้งานพัฒนาชุมชน มีการปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยปรับรูปแบบกิจกรรม
เสรมิสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู ้
          ปรับรูปแบบการด าเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน โดย
ยกเลิกการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ดีเด่น แต่ปรับให้มีการน าเสนอองค์ความรู้
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

กรมการปกครอง 

-  โครงการเรยีนรูผ้่านระบบดิจิทลัทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยการปกครอง  
http://iadopa.org/E-book/e-book.html และ 
http://www.iadopa.org/KM/km.html 

- มอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยการปกครอง 
เพื่อด าเนินการรวบรวมความรู้ต่าง ๆ  ทั้งจากในห้องบรรยาย และจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของวิทยาลัยการ
ปกครอง และกรมการปกครอง โดยการประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนต่าง ๆ  ภายใน
วิทยาลัยการปกครอง ในการเข้ารับการฟังการบรรยาย และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย
ได้เน้นนโยบายที่ส าคัญของกรมปกครอง 10 Flagships for DOPA Excellence 2020 
เป็นกรอบในการด าเนินการแสวงหาและรวบรวมความรู้ต่าง ๆ  
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ และดูแลระบบ
ออนไลน์ของวิทยาลัยการปกครอง ด าเนินการแปลงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ                           
ทีร่วบรวมหามาได้ ให้อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจัดท าเป็น E-Books เพื่อ
เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ก า ร ป ก ค ร อ ง 
(http://www/iadopa.org) สามารถเข้าไปหาความรู้ได้ที่ 
: http://iadopa.org/E-Book/e-book.html 
: http://www.iadopa.org/KM/km.html 

-  โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Easy English with 
DOPA” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ส่งข้อความสั้น (SMS) ไปท่ีเครื่อง LTE ส าหรับปลัดอ าเภอ ข้าราชการต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ และเสมียนตราอ าเภอทั่วประเทศ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 
จ านวน 109 ค าศัพท์ปประโยค 
2. เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ Infographic ผ่าน Line Application เป็นประจ าทุกวัน 
จ านวน  132 ช้ินงาน 
3. การเรียนแบบ e-Learning โดยจัดท าจุดเผยแพร่ (Banner) ช่ือ “Easy English with 
DOPA” ในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง (www.dopa.go.th) 
4. เผยแพร่สื่อการเรียนรูผ้่านสื่อสิง่พิมพ์ และวารสาร ของกรมการปกครอง      
เช่น เทศาภิบาล นิตยสาร @Amphoe เป็นต้น 

-การอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ (e-
Learning) ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสอบ DIFA TES 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ
ข้าราชการ ปค. ประจ า 

การด าเนินการ : ด าเนินการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรกรมการปกครอง 
ส าหรับการสอบ DIFA TES โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งผลสอบฯ 
สามารถน าไปใช้ประกอบการสมัครรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยใน
หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงการสมัครเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ
ส านักงาน ก.พ. เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New 
Wave Leader) ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ฯลฯ เป็นต้น  
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วงเวลา : จัดให้มี การเรี ยนผ่ านสื่ อการสอนออนไลน์ด้ วยตนเอง  

(Self-Learning) จ านวน 12 ช่ัวโมง และการเรี ยนการสอนกับคณาจารย์                 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จ านวน 8 ช่ัวโมง  
รวมทั้งหมด 20 ช่ัวโมง ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. – 28 ส.ค. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งหมด 41 คน และมีผู้ผ่าน การอบรมฯ ตามหลักสูตรฯ 33 คน จาก 8 ส านักป
กอง ประกอบด้วย บุคลากรจาก กองคลัง, กองการเจ้าหน้าที่, กองวิชาการและ
แผนงาน, ศู นย์ สารสนเทศเพื่ อการบริหารงานปกครอง, ส านั กบริหาร                   
การทะเบียน, ส านักบริหารการปกครองท้องที่, ส านักการสอบสวนและนิติการ, 
ส านักงานเลขานุการกรม และ กองการสื่อสาร 

กรมที่ดิน 

- การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Learning) กรมที่ดินจัดท าระบบโรงเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (E-school) เป็นช่องทางการ
เรียนรู้ทีม่ีความส าคัญต่อบุคลากรเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และพัฒนาความรูไ้ปในทิศทางเดียวกันโดยจัดท าองค์ความรู้ ซึ่งภายในวิชา
ประกอบด้วยสื่อหลายรูปแบบ เช่น วีดิทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) และไฟล์ข้อมูล (PDF, Word, PowerPoint) และสามารถเรียนรูไ้ดผ้่าน
ทางเว็บไซต์กรมที่ดิน จ านวน 2 วิชา ดังนี้ 

(1) วิชาการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
(2) วิชาการควบคุมภายในและบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ทั้งนี้ นอกจากระบบการพัฒนาบุคลากรออนไลนด์ังกล่าว กรมทีด่ินยังได้ก าหนดให้มี
การฝึกอบรมให้ความรู้ผา่นระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference  ท าให้
สามารถพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จ านวนมากในแต่ละครั้งที่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ และบันทึกเป็นวีดิทศัน์เผยแพร่ภายหลังผ่านเวบ็ไซต์ YouTube และ
เว็บไซต์กรมที่ดิน ท าให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และเข้าถึงองคค์วามรู้ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

- ระบบ e-Learning (ด าเนินการแล้ว) เป็นระบบส าหรบัผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้น าหลกัสูตรส าหรับ
เลือกในการศึกษาอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) จัดลงในเว็บไซต์
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (e-book) จ านวน 21 หลักสูตร เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ e - Learning กับการพัฒนทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาระบบและเนื้อหาต่อไป 

องค์การจัดการน ้าเสีย 

- ระบบ Competency สนับสนุนการจัดท าแผน
อัตราก าลั งคน สรรหาและคัดเลือกพนักงาน  
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริหารผลการ

อยู่ระหว่างการของบประมาณด าเนินการ 
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ พั ฒ น า ส า ย อ า ชี พ  ( Career 
Development) 
- เ ว็บ ไซต์คลั งความรู้ อ งค์ การจั ดการน้ า เสี ย 
Knowledge Management 

น าข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้อยา่งต่อเนื่อง 

- ระบบ e-Learning Moodle cloud อยู่ระหว่างการจัดท าหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 

- ระบบ online Coaching ด าเนินการภายในอย่างต่อเนื่องในงาน  KM 

การประปานครหลวง 

- ระบบ e-Learning พนักงาน กปน. สามารถเข้าถึงบทเรียน และองค์ความรู้ที่ส าคัญผ่านการเรียนรู้บน 
Platform การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและ
หลังการเข้าเรียน เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน โดยถูกน ามาใช้ในการพัฒนา
พนักงานทุกระดับในองค์กร และเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ทุกที่ ทุกเวลา 

การประปาส่วนภูมิภาค 

- ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ
ออนไลน์ (ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ 
(PWA_MOOC)) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 การไฟฟ้านครหลวง 

ระบบ MEA e-Learning อบรมพัฒนาให้ความรู้กบับุคลากร ในระดับต่างๆ ผ่าน Web Application และ 
Mobile อาทิ การบริหารจัดการองค์กร ในด้านต่างๆ  ทั้งระบบมาตรฐาน
จรรยาบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง การก ากับดูแลกจิการที่ดี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั งานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- CU MOOC  ระบบการพัฒนาบคุลากรออนไลน์ 
ด้าน Data Science  
โดยเป็นการลงทะเบียนเรียนผา่นระบบ CU MOOC 

ได้ด าเนินการศึกษารายละเอียด CU MOOC   ซึ่งเป็นระบบการเรยีนรู้ที่ด าเนินการโดย
หน่วยงานภายนอกแลว้ เห็นควรปรับเปลีย่นเปน็การพัฒนาระบบ Learning 
Management System 

- IDP.PEA.CO.TH ระบบส าหรับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน 
กฟภ. โดยระบบพัฒนาขึ้นโดยพนักงาน กฟภ. 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ idp.pea.co.th ให้พนักงานและ
ผู้บริหารรายงานผลเพื่อติดตามการด าเนินงานตาม IDP ช่วงระหว่างเดือนเมษายน 
– กรกฎาคม 2563 และเริ่มใช้งานระบบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2563 

- Learning Management System (LMS) ระบบ
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้แบบ
ออนไลน ์

อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้างพัฒนาระบบ Learning Management System 
(LMS) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานขับเคล่ือนมหาดไทย 4.0 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนเมษายน – กนัยายน 2563) 

 

ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 

 องค์การตลาด 

- การพัฒนาทุนมนุษย ์ ก าหนดหัวข้อสมรรถนะ 

2. ระบบ
ติดตาม
งาน
บริการ 

Tracking 

สป.มท. 

- (สบจ.) ระบบ PADMEเป็นระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 

ระบบ PADME พัฒนาและใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ปจัจุบันระบบไม่
สามารถประมวลผลข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากระบบไม่ได้มีการ
พัฒนา/ปรับปรุง ต้องด าเนินการแก้ไขในหลายประเด็น อาทิ 1. รหัสผูดู้แล
ระบบใช้งานไมไ่ด้ 2. ไมส่ามารถใช้แผนที่ปต าแหน่งการด าเนินโครงการได้ 3. ไม่
สามารถน าเข้าข้อมลูงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4. การออกรายงาน
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 5.รายชื่อกลุ่มจังหวัดในระบบไม่ถูกต้อง เป็นต้น ประกอบ
กับ “ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2562” ก าหนดให้ สศช. 
ด าเนินการพัฒนา “ระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” เพื่อใช้
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผล และวเิคราะห์ข้อมูลการด าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏริปูประเทศ ซึ่งส่วนราชการตา่งๆมหีน้าท่ีต้อง
น าเข้าข้อมูลในระบบดังกล่าวก่อน ดังนั้น ระบบ PADME จึงยังไม่มกีารด าเนินการ
ใดๆ 

- (สตร.) การรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขผ่าน
ระบบ(สปน.) 

มีเป้าหมายด าเนินการแกไ้ขปัญหาได้ร้อยละ 80 ของจ านวนเรื่องที่สง่ผ่านระบบ 
ของ สปน. และมผีลการด าเนินงาน โดยด าเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่องที่ส่งผ่านระบบ
ของ สปน. ปี 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ศูนย์ด ารงธรรม 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบของ สปน. มียอดสะสม จ านวน 15,536 เรื่อง 
แก้ไขได้ จ านวน 12,623 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.25 

- (สตร.) ระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (ศดธ.มท.) 

มีเป้าหมายด าเนินการก าหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูล เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งผลด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจัดท ารูปแบการ
บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข์ครอบคลุมทุกประเด็น ปัจจุบันได้มีการบันทึก
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามรูปแบบดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 

- (สตร.) การบริหารจดัการข้อมลูผ่านระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข ์

มีเป้าหมายแยกประเภทข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นรายภาค รายจังหวัด  
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการจ าแนกประเภทเรื่องร้องเรียนท้ังเรื่องหลัก และเรื่องย่อยแยกเป็น
รายพื้นท่ีโดยสามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ 

2. มีการจัดท าระบบข้อมลูเรื่องร้องเรยีนออกเป็นรายภาค จ านวน 6 ภาค 
และมีการแยกประเภทเรื่องร้องเรยีนเป็นรายจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 

กรมการปกครอง 

ระบบการออกใบเสร็จรับเงินการตรวจสอบรายได้
ของเสมียนตรา-  

เป้าหมาย 
- การพัฒนาระบบโปรแกรมในการออกใบเสร็จรับเงินจากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
จากการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร และทะเบียนทั่วไป ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน และประหยัดเวลาในการ
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
ออกใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน ใบน าส่งเงินจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบได้ 
ผลการด าเนินการ 
- มีการประมวลผลข้อมูลเพื่อน าส่งในแต่ละระบบในแต่ละวัน ท าได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมียนตรา สามารถตรวจสอบข้อมูล สรุปรายได้ของแต่ละ
ระบบงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เริ่มเปิดใช้ระบบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 ปัจจุบัน ดังนี ้
- มีหน่วยบริการประชาชนท้ังในและต่างประเทศ ดังนี ้
1. ส านักทะเบียนอ าเภอปท้องถิ่น จ านวน 2,626 แห่ง 
2. สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ จ านวน 95 แห่ง 
3. ศูนย์บริการอ าเภอยิ้ม จ านวน 62 แห่ง 52 จังหวัด 
4. หน่วยบริการเคลื่อนที่ จ านวน 154 ชุด 

ระบบรับเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข์ของการขับเคลื่อน
ภารกิจศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเชิงรกุ 

ผลการด าเนินการ 
- พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และน าเสนอในรูปแบบกราฟฟิค 
- นอกจากนี้ยังมีการจัดท าโมบายแอปพลิเคชัน ส าหรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน รวมถึงการใช้งานของ
ประชาชนในการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัด
จ้างพัฒนาระบบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจรับงานจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๓ 

กรมที่ดิน 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์  
ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน (E-Contacts DC) 

งานค้างยกมา          2,717 ราย 
งานเกิด                 1,205 ราย 
งานเสร็จ                   902 ราย 

 ระหว่างด าเนินการ     3,020 ราย 

 

- ระบบรายงานผลการปฏิบตัิงานของส านักงานท่ีดิน 
(MIS) 

- มีหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0506.5ปว 7990  ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 แจ้งให้
ส านักงานที่ดินตรวจสอบปริมาณงานค้างที่มีอยู่จริงในส านักงานที่ดินทั้งหมดและ 
ตรวจสอบข้อมลูการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน (บ.ท.ด. 72, 73) ในระบบ 
Dol1 หรือระบบ Land2012 เพื่อน าข้อมูลมาบันทึกในรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน ในระบบ MIS โดยใหเ้จ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยืนยันความถูกต้องในภาพรวม
ของจังหวัด โดยท าเป็นหนังสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการรายงานใน
รูปแบบกระดาษ ส่งให้กรมที่ดินเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน  - กรกฎาคม 
2563 และใหส้ านักงานที่ดินยกเลิกการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนใน
รูปแบบกระดาษ ให้รายงานในระบบ MIS ส่งให้กรมที่ดินเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป นอกเหนือจากการยืนยันในระบบ 

- ส านักงานที่ดินรายงานผลการปฏบิัติงานรายเดือนผา่น Web Application ระบบ
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงานของส านกังานที่ดิน (MIS) ท าให้มีข้อมลูฐานกลางที่ผู้บริหาร
และผูป้ฏิบตัิงานสามารถใช้ข้อมลูจดัท ารายงานเชิงสถิต ิเพื่อสนบัสนนุการวางแผนการ
ด าเนนิการของกรมที่ดินได้        

- ระบบติดตามล าดับคิว ผ่าน QR Code มีผู้ใช้บริการผ่านระบบตดิตามคิว ผ่าน QR Code จ านวน 296,966 ราย 

- ระบบการให้บริการให้ค าปรึกษาผ่าน 
Application Line 

มีผู้ใช้บริการระบบการให้บริการให้ค าปรึกษาผา่น Application Line จ านวน 
2,625 ราย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ศูนย์ด ารงธรรม (ร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) 
http://webs-apps.dpt.go.th/DhamRT/apps/ 
dhamrt/complaint.php 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

- ระบบบริหารงบประมาณและบรหิารกิจกรรม/
โครงการ (BPM) 

ระบบ BPM เป็นระบบโปรแกรมออนไลน์ท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ก ากับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ระบบติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและภูมภิาค 
เป็นระบบไม่มรีายงานความก้าวหน้า เป็นเพียงระบบติดตามที่ใช้ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานการเบิก - จ่าย งบประมาณ โครงการตามไตรมาส ให้เกิดผลการ
ด าเนินงานตามห้วงระยะเวลา หากมีโครงการใดที่ไมส่ามารถเบิก - จ่าย ได้ทัน จะ
ตรวจสอบได้และสามารถแจ้งผูร้ับผิดชอบด าเนินการแก้ไขและบันทกึต่อไป 

- ระบบจองห้องพัก Online ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชน 

          ด าเนินการ ระบบจองห้องพัก Onilne ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจัดท า
ขึ้นเพื่อแนะน าห้องพัก รวมทั้งบริการจองห้องพัก ห้องประชุม ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป ให้บริการในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
11 แห่ง สถาบันการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายผู้ใช้บริการในปีงบประมาณ 2563 มี
ผู้ใช้บริการจองห้องพักศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง ผ่านระบบ online 
จ านวน 110 ราย 
            เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้เปิด
ใช้งานระบบจองห้องพัก online และพบปัญหาจากการใช้งาน จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงระบบการจองห้องพัก
ปัจจุบันจึงยังไม่มีผู้จองห้องพักผ่านะบบ Online โดยในระหว่างนี้สามารถจอง
ห้องพักได้ด้วยวิธีการประสานงานกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง 
โดยตรงตามเบอร์ โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในเว็ปไซต์  สถาบันการพัฒนาชุมชน 
http://train.cdd.go.th/ 

- โปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี ้(SmartAccount 
ReceivableApplication : SARA) 

            โปรแกรม SARA เป็นโปรแกรมที่ท างานแบบ Online เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 
7 กองทุน เข้าไว้ด้วยกันในลักษณะศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถดูแลตรวจสอบได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นโปรแกรมหลักส าหรับการบริหารงานได้แบบครบ
วงจร ท้ังงานด้านทะเบียนสมาชิก ทะเบียนลูกหนี้ ทะบียนโครงการ การรับช าระ
หนี้ การออกเอกสารต่างๆ (หนังสอืสัญญา Bill Payment หนังลือแจ้งหน้ี หนังสือ
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
ทวงหนึ้ ใบเสร็จรับเงิน) 
            มีการใช้งานระบบในการจัดเก็บทะเบียนลูกหนี้ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยสรุปผลการด าเนินการในระบบดังน้ี 
- ระบบมีผูส้มัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศจ านวนรวม 
14,116,947 คน  
- ระบบการจดัเก็บ ข้อมูลโครงการเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 145,578 โครงการ  
จ านวนผู้กู้ท่ีท าสญัญา 758,981 คน  
จ านวนเงินท่ีอนุมัติ 14,259,215,237.69 บาท 
- ระบบการจดัเก็บ ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุน จ านวน 35,566 โครงการ  
จ านวนสมาชิกในโครงการ 105,034 คน จ านวนเงินท่ีอนุมัติ 
2,039,344,882.00 บาท 

การประปาส่วนภูมิภาค 

- ระบบขอใช้น้ าประปาผา่นเว็บไซต์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ระบบตรวจสอบค่าใช้น้ าผ่านเว็บไซต ์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- PWA 1662 เป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับ Android 
Smartphone มีการแสดงข้อมูลการใช้น้ าย้อนหลัง 
แจ้งเตือน แจ้งปัญหาต่างๆ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- PWA Wallet เป็นระบบที่ให้บรกิารผู้ใช้น้ าประปา
ผ่านทาง Smartphone เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การช าระค่าน้ าประปา ผ่านแอพพลิเคชัน  
My Wallet 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ระบบแจ้งเรื่องร้องเรยีนผ่านเว็บไซต์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

Smart 1662 (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการและติดตามขอ้ร้องเรียน) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

การไฟฟ้านครหลวง 

ระบบ e-Service ให้บริการติดตามงานขอใช้บริการต่างๆ หรือ MEA Service Tracking บนเว็บไซต์ 
www.mea.or.th ผ่านระบบ e-Service ได้แก่ การขอติดตั้งเครื่องวัดใหม่ การขอ
เปลี่ยนแปลงเครื่องวัด การต่อกลับ หรือขอเลื่อนเครื่องวัด งานบริการขอย้ายเสา 
– สายไฟฟ้า หรือย้ายหม้อแปลง เป็นต้น 

การประปานครหลวง 

- ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ า (CIS) (โมดูลระบบงานค าร้อง) ไม่ได้รายงาน 
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- แอปพลิเคชัน MWA onMobile ผู้ใช้น้ าสามารถติดตามสถานะการด าเนินงานร้องเรยีน ค าร้องต่างๆ ผ่านระบบแจ้ง

เตือน (Notification) ของแอปพลิเคชั่น MWA onMobile โดยจะเปิดให้บริการ
ภายในเดือน กันยายน 2563 จ านวน 6 ค าร้อง ได้แก่ ท่อแตกรัวนอ้ย, ท่อแตก
รั่วมาก, ติดตั้งประปาใหม,่ น้ าประปาไมไ่หล, น้ าประปาไหลอ่อน, แก้ไขประตู
น้ าหน้ามาตรรั่ว 

 

องค์การตลาด 

- ระบบ GPS Tracking องค์การตลาด มีแผนในการน าระบบ GPS Tracking เข้ามาใช้บริการด าเนินงาน
การจัดส่งอาหารดิบและข้าวสารขององค์การตลาด เพื่อควบคุมและติดตามการ
ท างานของรถขนส่งเครื่องบริโภคที่เข้าไปในเรือนจ า ทัณฑสถาน เพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันการลักลอบน าเข้าสารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายที่แอบแฝง
มาในระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างต้นทางและปลายทาง องค์การตลาดได้
ด าเนินการทดลองติดตั้งระบบ GPS Tracking ในรถขนส่งเครื่องบริโภคของ
องค์การตลาด จ านวน 1 คัน หากประสบผลส าเร็จในอนาคตอันใกล้ องค์การ
ตลาดจะด าเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวให้กับรถขนส่งอาหารเพิ่มขึ้นต่อไป เพื่อให้
การจัดส่งเครื่องบริโภคขององค์การตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

องค์การจัดการน ้าเสีย 

- ระบบติดตามงาน Trello.com ทดสอบการใช้งานระบบ โดยไม่มคี่าใช้จ่ายในการใช้งานแบบพื้นฐาน 

3. ระบบ  
e-Library 

สป.มท. 

- (สบจ.) เว็ปไซต์ สบจ.สป. : www.pad.moi.co.th 
.เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ 
คู่มือระเบยีบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี 

6 ภาค ส่วนราชการตา่งๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการประสานการพฒันาในระดับ
พื้นทีแ่ละประชาชนท่ัวไป มจี านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 112,010 ครั้ง (ณ วันท่ี
รายงาน 25 ส.ค. 2563) ทั้งนี้ ภายในเว็บไซต์ออกแบบให้มี “ห้องคลังความรู้ 
สบจ.” ซึ่งเป็นระบบ e-Library ที่รวบรวมหนังสือ คู่มือ ชุดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของ สบจ.สป. สืบค้นได้ที่
(https://pubhtml5.com/bookcase/auno) 

- (สดร.) การเผยแพรห่นังสือ วารสาร เอกสาร ด้วย
ระบบ e-Library  

ด าเนินการแล้ว โดยด าเนินการเผยแพร่หนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

- (สน.) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สือ่สิ่งพิมพ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ (E-Book) 

ได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สื่อสิ่งพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์ (E-Book) โดย
เนื้อหาประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย
ผ่านทางเว็บไซต์กองสารนเิทศ สป. http://www.pr.moi.go.th/printmedia๑.
htm โดยผลการด าเนินการในรอบเม.ย  –ก.ย. ประกอบไปด้วยจดหมายข่าว.
มหาดไทย จ านวน 7 ฉบับ 
 
 

http://www.pr.moi.go.th/printmedia๑.htm%20โดยผลการดำเนินการในรอบเม.ย
http://www.pr.moi.go.th/printmedia๑.htm%20โดยผลการดำเนินการในรอบเม.ย
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ด าเนินการแล้ว) เป็นระบบท่ีให้ผูท้ี่สนใจค้นคว้าหาความรู้จากเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น บทความ หนังสือ ฯลฯ ปัจจุบัน 
ได้มผีู้เข้าชมใน e-book จ านวน 1,960,965 บาท 

- ศูนย์การเรยีนรู้อาเซยีน (ด าเนินการแล้ว) เป็นเว็บไซต ์
ที่สามารถใหผู้้ที่สนใจได้เข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อาเซียน และประเทศ
ไทย โดยมีเมนหูลักจ านวน 5 เมน ูดังนี้ 1) อาเซียน 2) ประเทศไทยกับอาเซียน 
3)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับอาเซียน 4) องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกับอาเซียน 5) องค์ความรู ้

กรมที่ดิน 

- ระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส ์(E-library) กรมที่ดินได้ผลิต รวบรวม และปรบัปรุงสื่อองค์ความรู้ เช่น วีดิทัศน์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และไฟล์ข้อมูล (PDF, Word, PowerPoint) โดยไดม้ีการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการสะสมความรู้ บริหารจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ 
โดยแบ่งกลุ่มองค์ความรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบริหารงานท่ีดิน ด้านการรังวัด
และท าแผนท่ี และด้านท่ัวไป ซึ่งสามารถเรียนรูผ้่านช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

(1) เว็บไซต์กรมที่ดิน 
(2) แอปพลิเคช่ัน LINE Official Account 

- ช่ือกลุ่ม “E-library DOL” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
สื่อทุกประเภท 

- ช่ือกลุ่ม “E-land Knowledge” มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
สื่อประเภท E-book ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ              
ทั้งนี้กรมที่ดินยังได้จัดท า Web page โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้ จากลิงค์เว็บไซต์
หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อใหบุ้คลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรูไ้ดอ้ย่าง
หลากหลาย เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่บุคลากรในการเรยีนรูไ้ด้ตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 

กรมการปกครอง 

- บริการ E-book คู่มือการปฏิบัตงิาน ผ่านเว็บไซต์
ของกรมการปกครอง 

เป้าหมาย ระบบฐานข้อมูลสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) เมื่อเกิดการ
ช ารุด หรือเสียหายใด ๆ ต้องท าการปรับปรุงแก้ไข ให้ใช้งานได้ปกต ิภายใน 7 วัน                       
มีการสแกนหนังสือ ท าดัชนี และน าเข้าในฐานข้อมูล จ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 
หน้า ต่อเดือน 
ผลการด าเนินการ รายการหนังสือในระบบตั้งแต่กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563 มี
จ านวน 21 เรื่อง และจ านวนผู้เข้าใช้งาน 95,736 ครั้ง 

- บริการ E-book วารสารดิจิทัล 
วารสารงานทะเบียน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
“The ONE” วารสารวารสารประชาสัมพันธ์ให้

เป้าหมาย จัดพิมพ์วารสารงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน THE ONE 
รายเดือน เดือนละ ๖,๐๐๐ ฉบับ เป็นเวลา ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย.) รวมจ านวน 
36,000 ฉบับ 
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
ความรู้เกี่ยวกับภารกจิงานทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
จัดท าโดยส านักบริหารการทะเบยีน  
กรมการปกครอง 

ผลการด าเนินการ เผยแพร่เว็บไซต์ ส านักบริหารการทะเบียน เป็นประจ าทุก
เดือน www.bora.dopa.go.th เอกสาร THE ONE แจกจ่ายให้ส านักทะเบียน
อ าเภอปส านักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศ และหน่วยงานในสังกัด 
กรมการปกครอง เป็นประจ าทุกเดือน 

- บริการ E-book วารสารดิจิทัล 
วารสาร "บ้านเราสงบสุข" เป็นวารสารที ่จัดท าขึ้น 
เพือ่ประชาสมัพันธ์ข่าวสารกิจกรรม รวมทั้งบทความ
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 
https://multi.dopa.go.th/isab/news/cate5 

เป้าหมาย จัดท าขึ้นเพ่ือเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของส านักกิจการความ
มั่นคงภายในและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการ
ปกครอง รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ                       
กรมการปกครอง ทั้งส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 
ผลการด าเนินการ เผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักกิจการความมั่นคงภายในเป็นประจ า
ทุกเดือน ส าหรับวารสาร “บ้านเราสงบสุข” แจกจ่ายให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ทั่วประเทศ และหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง เป็นประจ าทุกเดือน 

- บริการ E-book วารสารดิจิทัล 
วารสาร “ILAB Journal” (สน.สก.สาร) 

 

- เผยแพร่ในเว็บไซต์ ส านักการสอบสวนและนติิการ 
- จัดพิมพ์แบบฉบับรายเดือน ๆ ละ ๒,๑๐๐ ฉบับ แจกจา่ยให้แก่ หน่วยงานใน
สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) และที่ท าการปกครองจังหวัดทั่วประเทศ 

เว็บไซต์กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม 
และกิจการฮัจย์ http://multi.dopa.go.th 

 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารประเภทงานบริการที่เป็นภารกิจ
หลัก และข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้อ ดังนี ้
๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ประจ าปี ๒๕๖3 (ฮ.ศ. ๑๔๔๑) 
- มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
- ฐานวิถีชีวิตใหม่ "New Normal" 
- ประกาศจุฬาราชมนตรี 
๒. คู่มือและเอกสารอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์ 
- คู่มือการจดทะเบียนการจัดตั้งมัสยิด 
- คู่มือการออกใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
3. มุมวิชาการ (KM-DOPA) BY MR.HAJJ 
๔. ส านักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
๕. ส านักงานกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
6. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนปทุจริต 
๗. รวมข้อสั่งการ COVID-19 
๘. การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮจัย ์

เว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน 
https://multi.dopa.go.th/tspd/work_manu
al/ 

ด าเนินการบริการคู่มือปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงานเเล้วทั้งสิ้น 
จ านวน 3 เล่ม  
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- บริการคลังข้อมลูงานวิจัยของกรมการปกครอง 

บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยในภารกิจกรมการ
ปกครองผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและ
แผนงาน 
https://multi.dopa.go.th/tspd/raeg 

เป้าหมาย เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับสืบค้นงานวิจัยของกรมการปกครองและ
บุคลากรในสังกัด ในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร และการบริการ
ประชาชน โดยการน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการปกครองได้เผยแพร่
งานวิจัยในภารกิจกรมการปกครองและบุคลากรในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 34 หัวข้อ 
มีผู้เข้ารับชมจ านวน 5,741 ครั้ง และดาวน์โหลด จ านวน 9,717 ครั้ง (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 21 ก.ย. 2563) 

 

 

การไฟฟ้านครหลวง 

- MEA Active Library ระบบบรหิารจัดการ
ทรัพยากรห้องสมดุ 

ระบบฯ เปดิให้บริการเรียบร้อยแล้วโดยพนักงานสามารถใช้บริการสืบค้น ยืม/คืน
หนังสือและสื่อต่างๆ รวมทั้งการเรยีกดูประวตัิการยืม/คืน ฯลฯ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วผ่าน Mobile  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- Walai Autolib เป็นระบบที่ใช้ในการบริหาร
จัดการห้องสมุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ  

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสามารถสืบค้นรายช่ือหนังสือใหมผ่่านเวบ็ไซต์ห้องสมดุ 
Library.pea.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ และไดจ้ดัซื้อพสัดุ
ประมาณ 120 รายการปไตรมาส ทั้งนี้มีพนักงานเขา้ใช้บรกิารห้องสมดุผา่นเวบ็ไซต์ 
ประมาณ 1,000 ครั้งปเดือน 

การประปาส่วนภูมิภาค 

 - ระบบบริหารจัดการองค์ความรูอ้อนไลน์ 
(PWA_MOOC) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ระบบการบริหารจดัการสารสนเทศห้องสมุด DPT 
e-library 
http://subsites.dpt.go.th/library/ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ระบบ e-Book 
http://subsites.dpt.go.th/edocument/ 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

http://subsites.dpt.go.th/edocument/
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 

การประปานครหลวง 

- ระบบ e-library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์ พนักงาน กปน. สามารถเข้าใช้งานในระบบ e-library เพื่อสืบค้นวารสารทาง
วิชาการ องค์ความรู้ภายในองค์กรที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน รวมทัง้วารสารเผยแพร่ความรู้ทั่วไป ซึ่งได้มีการ
จัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลแยกตามประเภทความรู้ไว้เรียบร้อยแล้ว ส าหรับใช้ใน
การเรยีนรู้และพัฒนาตนเองเพิม่เติม 

องค์การจัดการน ้าเสีย 

ระบบ e-Library มีแผนพัฒนาระบบ เพื่อใช้งานในปี 65 

4) ระบบ
บริหาร
จดัการ 

สป.มท. 

- (สนผ.) ระบบรายงานผลโครงการ “1 จังหวัด 1 
ถนนเฉลิมพระเกียรต”ิ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- (สนผ.) ระบบบริหารจัดการหน้ากากอนามัย 
(Surgical Mark) 

กระทรวงมหาดไทยได้จดัท าแผนการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical 
Mask) ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับหน้ากาก
อนามัยฯ เพื่อท าการตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนของหน้ากากอนามัยฯ ที่ได้รับใน
แต่ละวัน รวมทั้งจัดท าบญัชีและแผนการแจกจา่ยให้แก่กลุ่มเสี่ยง โดยพจิารณาปรับ
เกลี่ยตามความจ าเป็นและเหมาะสม (กลุ่มเสี่ยง ได้แก่   ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ผู้
พิการ   เป็นต้น) ทั้งนี้ ได้บันทึกการตรวจนับและจัดสรร/แจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ 
ในระบบบริหารจัดการหน้ากากอนามัยฯ ทาง 
https://masklog.openservice.in.th เป็นประจ าทุกวันตั้งแต่วันท่ี 31 มีนาคม 
2563 

- (สนผ.) ระบบบริหารจัดการสถานท่ีกักกันตัวใน
พื้นทีจ่ังหวัด (Local Quarantine) 

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมสถานที่รองรับการกักกันตัว
ในพื้นท่ีจังหวัด (Local Quarantine) พร้อมทั้งน าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เข้าสู่กระบวนการกักกัน เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคก าหนด และรายงานข้อมูลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ 

ทั้งนี้ จังหวัดได้รายงานข้อมูลสถานที่กักกันตัวและจ านวนผู้ถูกกักกันตัวในพื้นที่
จั งหวัด ผ่านระบบบริหารจัดการสถานที่กักกันตั วในพื้นที่จั งหวัด (Local 
Quarantine)  ในระบบ Cloud เป็นประจ าทุกวัน ตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2563 
 

- (สนผ.) ระบบการปฏิบตัิงานการป้องกันการ
ลักลอบเดินทางเข้าของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้าน 

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อน
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
บ้านทางด้านตะวันตกของประเทศไทย และไม่ได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามที่
ประเทศไทยก าหนด ซึ่งอาจจะน าไปสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และรายงานข้อมูลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ 

ทั้งนี้ จังหวัดได้รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันการลักลอบเดินทางเข้า
ของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านระบบ Google Form เป็นประจ าทุกวัน 
ตั้งแต่วันท่ี 9 กันยายน 2563 

- (ศสส.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย(โครงการระบบบริหาร
สารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่าย
เสมือน) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- (กจ.) ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-PaySlip) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- (กจ.) ระบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการในส่วน
สมรรถนะของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- (กจ.) การบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคคลในสังกัด 
สป. ด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดบั
กรม (DPIS) 

การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลของข้าราชการสังกัด สป. ในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูล
มาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลต่อไป 

- ระบบการบันทึกเวลาการปฏิบตัิงานเหลื่อมเวลาและ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 

การเปิดระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏบิัติงานนอก
สถานท่ีตั้งของส่วนราชการ (work from home) ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) ตามแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัด สป. กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-
19) เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมทั้งเพื่ออ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรสามารถบันทึกเวลาการปฏิบัติงานได้ใน
กรณีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของส่วนราชการ (work from home) 

กรมที่ดิน 

- ระบบบริหารงานบุคคล - เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลสามารถด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของข้าราชการระดบัตา่งๆ ในสังกัดกรมที่ดินได้ โดย
ด าเนนิการผ่านเมนู “แก้ไขข้อมลูบคุลากร” ในระบบบรหิารงานบุคคล ของกรมที่ดิน 

- เจ้าหนา้ที่สามารถด าเนินการเรยีกรายงานข้อมลูข้าราชการในรูปแบบต่างๆ  เพื่อ
ประกอบการบริหารงานบุคคล อาทิ รายงานประวัติการด ารงต าแหน่งของข้าราชการ 
(แบบย่อ), รายงานรายช่ือข้าราชการ (ตามสังกัด), รายงานบัญชีอาวุโส เป็นต้น 
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- เจ้าหน้าท่ีไดด้ าเนินการจัดท าร่างค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในระดับ

ต่างๆ  ซึ่งได้ประมวลผลไปแล้ว ดังนี้   
ค าสั่งย้ายข้าราชการ จ านวน 48 ค าสั่ง 1,431 ราย  
ค าสั่งเลื่อนข้าราชการ จ านวน 18 ค าสั่ง 180 ราย 
ค าสั่งบรรจุผู้สอบแขง่ขันได้ จ านวน 13 ค าสั่ง 216 ราย 
ค าสั่งรับโอน จ านวน 6 ค าสั่ง 9 ราย 
ค าสั่งใหโ้อน จ านวน 6 ค าสั่ง 7 ราย 

- ระบบตรวจสอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ - ใช้ระบบสืบค้นประวัติการไดร้ับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ข้าราชการ
รายบุคคลแล้ว 
- ใช้ระบบสืบค้นประวัติการไดร้ับพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณล์ูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการรายบุคคลแล้ว 

 

- ระบบการลา (ส าหรับรายบุคคล) มีการน าร่องให้ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและกองการเจ้าหน้าท่ี ยืน่ลาโดยระบบ
การลาอิเล็กทรอนิกส์ และก าลังด าเนินการจดัประชุมแจ้งส านกัปกอง ในส่วนกลาง ที่
อยู่ตามโครงสร้างอัตราก าลังของกรมที่ดิน (ยกเว้นส านักงานทีด่ินกรุงเทพและสาขา) 
ใช้ระบบการลาดังกล่าว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

- ระบบยื่นค าขอสิทธิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายสื่อสาร  
กรมที่ดิน 

บุคลากรกรมที่ดินยื่นค าร้องขอเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารผ่าน Web Application ได้
โดยสะดวกและรวดเร็วช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีระบบเครือข่ายสื่อสารของ
กรมที่ดิน จากการเข้าใช้งานเครือข่ายสื่อสารในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชนท่ัวประเทศ 

- ระบบงานสารบรรณ - สามารถด าเนินการสั่งการ (หนังสือเวียน) ไปยังส านักงานที่ดินจังหวัดและ
สาขา อ าเภอ ทั่วทั้งประเทศ ภายใน 1 ช่ัวโมง  

- สามารถให้บริการ การค้นหาตรวจสอบหนังสือรับ-ส่ง ได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง
ภายในปภายนอก และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

กรมการปกครอง 

- ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
(SEIS) 

1. ด าเนินการตามเป้าหมาย โดยใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
และยกเลิกการจัดท า ก.พ. 7 ฉบับกระดาษ สรุปยอดข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
ตั้งแต่ เมษายน – กันยายน 2563 รวม 2 ครั้ง จ านวน 160 คน และรับโอน 
จ านวน 20 คน รวมเป็น 180 คน 
2. ด าเนินการบันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล(DPIS) และส่งต่อข้อมูลไประบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) โดยไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในฉบับกระดาษแต่อย่างใด ทั้งนี้ 
กรมการปกครองได้สั่งการให้จังหวัดด าเนินการตามแนวทางนี้ด้วย 
3. กองการเจ้าหน้าที่ ไม่มีการส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังส านักงาน ก.พ. 
แต่เป็นการส่งไฟลด์ังกล่าวผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล (DPIS) และส่งตอ่ข้อมูลไประบบทะเบียนประวัติขา้ราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ทั้งนี้ กรมการปกครองได้สั่งการใหจ้ังหวัดและส านักงานเลข
นานุการกรม (งานเงินเดือน) ด าเนินการตามแนวทางนี้ด้วย 
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- โครงการจัดท าและปรับปรุงระบบสืบค้นฐานข้อมลู
ผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการบริหารจดัการผู้เข้า
รับการฝึกให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
(http://www.iadopa.org/class_directory/clas
s_directory.php) 

ผลการด าเนินการ 
บันทึกข้อมูลผูผ้่านการฝึกอบรมในหลักสตูรตา่ง ๆ ของวิทยาลัยการปกครอง โดย
สามารถสืบค้นข้อมลูผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่ปี 2551 
เป็นต้นมา ได้ที ่
http://www.iadopa.org/class_directory/class_directory.php 

กรมการพัฒนาชุมชน 

- ระบบโปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
Online 

        กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ใช้ระบบการประเมนิผล Online 
ในรอบการประเมินท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเป้าหมาย จ านวน 6,167 
คน รอบเมษายน – กันยายน 2563 มีบุคลากรในสังกดักรมการพัฒนาชุมชนมา
ประเมินผลออนไลน์ในระบบแล้ว จ านวน 2,763 คน จากจ านวนผู้ลงทะเบียน
ทั้งหมด 6,793 คน คิดเป็น 40.67% 

- ระบบค าร้องขอย้ายออนไลน ์          กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ใช้ระบบเขยีนค าร้องย้าย
ออนไลน์ในการประกอบการย้ายของข้าราชการในสังกัด จ านวน 6,841 คน 
รอบเมษายน – กันยายน 2563 มีบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กรอกค า
ร้องขอย้ายออนไลน์ในระบบแล้ว 286 คน จากจ านวนผู้ครองต าแหน่ง 6,565 คน 
คิดเป็น 4.36% 

- ระบบหนังสือรับรองเงินเดือน Online         กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ใช้ระบบออกหนังสือรับรอง
เงินเดือน ให้กับข้าราชการในสังกัดส่วนกลาง จ านวน 513 คน 
ในรอบเดือนเมษายน  - กันยายน  2563 มีจ านวนบุคลากรส่วนกลางเข้ามาใช้
บริการระบบในการออกหนังสือรบัรองเงินเดือนด้วยตนเองแล้ว จ านวน 74 คน 
คิดเป็น 14.42% 

- ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Conference) 

         มีระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference) จ านวน 1 ระบบ 
โดยผู้บริหารสามารถใช้ถ่ายทอดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานและมอบหมาย
ภารกิจให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
และยังสามารถถ่ายทอดแนวนโยบายดังกล่าวไปยังผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ อ าเภอ 
ต าบล และหมู่บ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในรอบเดือน
เมษายน - กันยายน 2563 มีการขอใช้บริการระบบ Conference จ านวน 42 
ครั้ง แบ่งเป็น Conference กรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 37 ครั้ง และ 
Conference ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 5 ครั้ง 

- ระบบส านักงานอัตโนมัติ (OA)        มีระบบส านักงานอัตโนมตัิ (OA) จ านวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในการสนับสนุน
การด าเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อการสื่อสารข้อมลูของบุคลากรทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง 
        ในรอบเดือนเมษายน - กันยายน 2563 มีบุคลากรกรมเป็นสมาชิกในระบบ 
จ านวน  7,259 บัญชี 

- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมฯ (E-mail)       มีระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ส าหรับ
บุคลากรสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 1 ระบบ 
      ในรอบเดือนเมษายน - กันยายน 2563 โควต้าที่ได้จาก สพร. จ านวน 1,500 
บัญชี จ านวนบัญชีท่ีเปิดใช้งาน 1,325 บัญชี 
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- ระบบจองห้องประชุม ศูนยส์ารสนเทศฯ      มีระบบส าหรับจองขอใช้ห้อง War room และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอรผ์่าน

ช่องทางออนไลน์ จ านวน 1 ระบบ 

- ระบบใบรับเงินเดือน (e-Slip) เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนงินเดอืน เงินอ่ืน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ เข้าบัญชีผูม้ีสิทธิ ตามวันเวลาที่ก าหนด และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องข้อมูลของตนเองได้ ผ่านระบบใบรับเงินเดือนอิเล็คทรอนิกส์ (e-slip) 
ของ www. ของหน่วยงาน เพื่อลดการใช้กระดาษแทนการแจกสลปิเงินเดือน ท่ี
ต้องใช้กระดาษ 
            ด าเนินการให้ 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ในสังกัด 
สามารถดึงข้อมูลน าไปใช้ในการท าธุรกรรม กับสถาบันการเงินต่างๆ ได้ตาม
ต้องการและสามารถดูข้อมลูของตนเองย้อนหลังได้ 2. ลดการใช้กระดาษของ
หน่วยงาน 

- ระบบจองห้องประชุมออนไลน ์ บุคลากร ทุกส านักกอง ท่ีสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สามารถติดต่อจองห้อง
ประชุมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซตก์องคลัง โดยมีกองคลัง (กลุ่มงานอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ) เป็นผูด้ าเนินการจองห้องประชุมฯ โดยมผีลการด าเนินงานตั้งแต่
เดือนเมษายน - กันยายน  2563 รวมทั้งสิ้น 260 ครั้ง 

- ระบบจองรถยนต์ออนไลน ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ท่ีสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 
สามารถจองรถยนตร์าชการผา่นทางเว็บไซต์กองคลัง และส่งแบบขอใช้รถยนต์
ราชการ (แบบ 3) มาที่กองคลัง โดยมผีลการด านินงานตั้งแตเ่ดือน ตุลาคม 2562 
ถึง มกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 194 ครั้ง 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ระบบโทรมาตรเพื่อการเตือนภัย การด าเนินงานระบบโทรมาตรเพือ่การเตือนภยั ลงนามสัญญาเมื่อวนัท่ี 29 
เมษายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาด าเนนิการ 365 วัน เริ่มด าเนินการวันที่ 30 เมษายน 
2563–29 เมษายน 2564 โดยได้รับมอบงานงวดที่ 1 ของโครงการไว้ใช้        ใน
ราชการโดยเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาทกุประการ เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
ประกอบด้วย  
    1. การก าหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ (ระบบตรวจวัดและ
บันทึกข้อมูลสภาพอากาศ (Auto Weather System- AWS) หรือโทรมาตร      ทั้ง 
150 จุดทั่วประเทศ ณ หอเตือนภัยขนาดเล็ก รายละเอียดตามตาราง ดังนี้  

ภูมิภาค จ านวนจุดติดต้ัง 
ภาคเหนือ 44 จดุ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 14 จดุ 
ภาคกลาง 38 จดุ 
ภาคใต ้ 54 จดุ 

2. ผลการศึกษาความเหมาะสมในการคัดเลือกจุดติดตั้งพร้อมแบบแปลนการ
ติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตรและอุปกรณ์วัดปรมิาณฝุ่นขนาด PM2.5 และขนาด 
PM10  
    3. แผนการด าเนินงานส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการ และระยะเวลาการ
ติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการฯ   
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
    ปัจจุบัน (ณ วันที่ 15 กันยายน 2563) ผู้รับจ้างอยูร่ะหว่างการลงพื้นที่ติดตั้ง
อุปกรณ์โทรมาตร และอุปกรณ์วัดปริมาณฝุ่นขนาด PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ 
จ านวน 34 จดุ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างไดส้ง่มอบอุปกรณค์อมพิวเตอร์ตามรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และจะต้องด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตร และ
อุปกรณ์วัดปริมาณฝุ่นขนาด PM2.5 ให้ครบ 50 จุด ภายในวันท่ี 26 ตุลาคม 
2563  

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล 
สาธารณภัย 

เริ่มด าเนินการตามสัญญาเมื่อวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสดุสญัญาวันท่ี ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เนื่องจากเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
บริหารจดัการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย จวบจนสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้นตามล าดับ รวมถึง
รัฐบาลมมีตผิ่อนคลายการใช้สถานท่ีเพื่อฝึกอบรม และการยกเลิกการห้ามเดินทาง
ข้ามจังหวัด.จึงได้ท าการอบรมการใช้งานให้พร้อมปฏิบัติงานให้กับเจา้หน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    ๑. ระดับผูดู้แลระบบ (Admin) ส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   ๒. ระดับปฏิบัติการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต ๑-๑๘ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๗๖ จังหวัด และส านักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา ๓๐ สาขา โดยแบ่งออกเป็น ๔ ภาค (ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันท่ี ๘-๓๐  กรกฎาคม 
๒๕๖๓  
     ทั้งนี้ ได้ด าเนินการส่งมอบงานและตรวจรับเรยีบร้อยแลว้ และเริ่มใช้งาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓         

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ด าเนินการแล้ว เป็นระบบที่ใช้งานในการ รับ-ส่ง เอกสารในหน่วยงานท าให้
ผู้ใช้งานมีความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบที่มาที่
ไปของเอกสารได้ ปัจจุบันเป็นระบบที่ส าคัญในการใช้งาน การรับ – ส่ง เอกสาร 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ระบบใบลา  

http://intra.dpt.go.th/leave/main.asp 

ด าเนินการแล้วเสร็จ เปดิใช้งานระบบเมื่อ ปี 2561 

- ระบบ e-Saraban 

https://govid.egov.go.th/MailGoThai/ 
Login.aspx 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- โครงการ ONE DPT 

https://onedpt.dpt.go.th/onedpt 

 

โครงการ ONE DPT ระยะที่ ๑ - ๒ ไดด้ าเนินการแล้วเสรจ็ และอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการโครงการระยะที่ ๓ ดังนี ้
ONE DPT ระยะที่ ๑ เริ่มใช้งานเมื่อปี 2562 ประกอบด้วย 
- ระบบงานแผน  
- ระบบติดตามงบประมาณ 
- ระบบบริหารงบประมาณ 
- รายงานติดตามความคืบหน้าโครงการ (Dashboard) 
- ระบบฐานข้อมลูการควบคมุและบรหิารงานก่อสร้าง (CM) 

ONE DPT ระยะที่ ๒ เริ่มใช้งานเมื่อปี 2563 ประกอบด้วย 
- ระบบติดตามโครงการจดัรูปทีด่ิน 
- ระบบติดตามการก าจดัผักตบชวา 
- ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลนฯ 
- ระบบจัดการประชุมด้านผังเมือง 
ONE DPT ระยะที่ ๓ อยู่ระหว่างด าเนินงาน ซึ่งจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งาน
ได้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

การไฟฟ้านครหลวง 

- ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบฯ เปดิให้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานสามารถบริหารจดัการการลา
การติดตามตรวจสอบ การอนุมัติในระบบดังกลา่ว รวมถึงได้ปรับปรงุรูปแบบ      
การใช้งานผ่าน Mobile ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและใช้งานได้
ภายในเดือนตลุาคม ๒๕๖๓  ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ได้มีการ
จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

- SAP-TE เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจดัการข้อมลู
การฝึกอบรมของ กฟภ. เพื่อบูรณาการข้อมูลกับ
ระบบงานอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 

บันทึกข้อมูลหลักสูตรและรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- TDMS.PEA.CO.TH เป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลการฝึกอบรม การจัดการวิทยากรภายใน 
การขึ้นทะเบียนวิทยากร และฐานข้อมูลหลักสูตร
และวิทยากรของ กฟภ. โดยระบบพัฒนาขึ้นโดย
พนักงาน กฟภ. 

- การขึ้นทะเบียนรายชื่อวิทยากรภายใน ณ ปัจจุบัน มีทั้งหมด 581 คน ซึ่งได้มี
การ ขึ้นทะเบียนเพิม่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 จ านวน 59 คน     
- ด าเนินการบันทึกข้อมูลการจดัฝกึอบรมรวมจ านวน 31 หลักสูตร                

- KMS.PEA.CO.TH เป็นระบบเพือ่ใช้ในการรวบรวม
องค์ความรู้ของ กฟภ. โดยระบบพฒันาขึ้นโดย
พนักงาน กฟภ. 

มีการน าองค์ความรู้ขึ้นระบบจ านวน 566 องค์ความรู้ แบ่งเป็น 
- One Point Lesson : OPL จ านวน 253 องค์ความรู ้
- One Point Knowledge : OPK จ านวน 143 องค์ความรู ้
- One Point Article : OPA จ านวน 8 องค์ความรู ้
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- Work Manual : WM จ านวน 162 องค์ความรู ้

การประปาส่วนภูมิภาค 

 

- ระบบจองห้องประชุม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ระบบขอใช้รถ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ระบบติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ระบบวันลา (โครงการส านักงานอัตโนมัติ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง 

- ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- Smart 1662 (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การจัดการและติดตามข้อรอ้งเรียน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

องค์การจัดการน ้าเสีย 

- ระบบ eOffice ระบบจองห้องประชุม พัฒนาต่อยอดเพื่อให้สนับสนุนการท างานของหน่วยงาน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ระบบ Storage จัดเก็บข้อมลู และแชรไ์ฟล ์ สามารถเชื่อมโยงข้อมลูภายในหนว่ยงาน ได้ด ี

ระบบบรหิารความเสี่ยง สามารถรายงานผลการด าเนนิงาน การวเิคราะหป์ระเมนิผล และการตดิตามผลการ
บรหิารความเสีย่ง 

ระบบควบคมุภายใน ด าเนินการภายในได้ดี   โดยสามารถตรวจสอบ ซึง่ช่วยลดระยะเวลาการท างาน 

ระบบตรวจสอบเวลาท างาน สามารถบันทึกและตรวจสอบเวลาการท างานของพนักงาน ถูกต้อง ครบถ้วน 

ระบบบรหิารงานเงินเดือน เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบงานเงินเดือน ในการออก สลิปเงินเดือน   
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ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
ระบบแบบส ารวจออนไลน์  googleform หน่วยงานพัฒนาด าเนินการเองภายใน ใช้ในงานส ารวจต่างๆ 

ระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ ใช้งานระบบได้ตามขอบเขตงาน ในการจัดท าฐานข้อมลูด้านบญัชี การเงิน และ
งบประมาณ 

ระบบอิเล็กทรอนิกสเ์มล์ Mailgothai สามารถใช้งานระบบท่ัวท้ังองค์กร   

ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์     สามารถใช้งานระบบท่ัวท้ังองค์กร   

ระบบ e-GP ด าเนินการภายใน ได้ด ี

ระบบ  Snipe-it  เพื่อจัดการครภุณัฑ์ ไอท ี สามารถบันทึก และเรียกดูข้อมลู ได้ดี   

ระบบประชุมทางไกล  Zoom สามารถจัดประชุมกับสาขาต่างจังหวัด และช่วง Work From Home 

ระบบสารสนเทศส าหรบัศนูย์ติดตามและ
รายงานสถานการณ์น้ าเสีย 

อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นศูนยก์ลางในการติดตามสถานการณ์น้ าเสีย ของ
ประเทศ 

องค์การตลาด 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- Intranet ระบบบริหารความเส่ียง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- Intranet ระบบควบคุมภายใน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- Intranet ระบบบริหารติดตามและประเมินผลโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ระบบฐานข้อมูลคูค่้าภาครัฐ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ระบบน าเสนอการตดัสินใจให้กับผู้บริหาร ( EIS) อยู่ระหว่างด าเนินการ 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานขับเคล่ือนมหาดไทย 4.0 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนเมษายน – กนัยายน 2563) 

 

ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- ระบบบัญชี/การเงิน (formula) อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

- ระบบการจดัเก็บรายได้ด้วย เทคโนโลยี Barcode อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ระบบดัชนีราคาสินค้า อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ระบบเงินเดือน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ระบบก าหนดสิทธ์ิการผ่านประต ู(Access 
Control) และระบบ CCTV 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร/ระบบ e-office 
(http://intranet.mo.or.th/) เช่น ใบลา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ระบบการบริหารพสัด ุ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. ระบบ

คน้หา

ขอ้มลู

กฎหมาย 

กรมการปกครอง 

- ระบบค้นหากฎหมายในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครอง 

ผลการด าเนินการ 
- จ านวนผู้เข้าชม 28,417 คน 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2563) 
- มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นนับจากข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2563 จ านวน 5,314 
คน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ระบบให้บริการข้อมูลดจิิทัลดา้นผังเมือง (DDS) 
https://dptdds.dpt.go.th ระบบ DDS เป็นการ
สืบค้นกฎหมายเกีย่วกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร, 
พ.ร.บ. ผังเมือง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และเปดิใช้งานระบบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ซึ่งสามารถสืบคน้และ
ตรวจสอบแผนผังปข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงผงัเมืองรวมกว่า 
200 ผัง) และปจัจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ ให้สามารถ
รองรับข้อมูลได้ในปรมิาณมากข้ึนโดยไมห่ยดุชะงัก (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการในปี 
2563) 

ระบบสบืคน้กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
http://eservices.dpt.go.th/urbanplanningdo
wnload/regsearch.html 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กรมที่ดิน 
- ระบบคลังข้อกฎหมาย ส านักกฎหมายได้เผยแพร่กฎหมายลงในเว็บไซต์ของส านักกฎหมาย กรม

ที่ดิน ในหัวข้อดังต่อไปนี ้



รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานขับเคล่ือนมหาดไทย 4.0 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนเมษายน – กนัยายน 2563) 

 

ประเด็น ชื่อระบบให้บริการของหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 
- หัวข้อ “E-book ส านักกฎหมาย” 
- หัวข้อ “เผยแพร่ข่าวสาร” 
- หัวข้อ “ข่าวประชาสมัพันธ์” 
- หัวข้อ “กฎหมาย 2 ภาษา” 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- กฎหมายท้องถิ่น/ตอบข้อหารือ (ด าเนินการแล้ว) เป็นเพจไวส้ าหรบัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทีส่นใจ

เข้ามาศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเพจดังกลา่ว จ านวน 96,256,215 
บาท 

การไฟฟ้านครหลวง 
- ระบบสารสนเทศเพื่องานด้านกฎหมาย พัฒนาระบบฯ เสร็จแล้ว ท าให้ปัจจุบันสามารถบริหารจดัการแฟ้มคดีต่างๆ ภายใน 

กฟน. รวมทั้งการควบคุม ตดิตาม และตรวจสอบความคืบหน้าของแฟ้มคดีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- Intranet .pea.co.th การค้นหาข้อบังคับ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่งต่างๆ และงานตอบข้อ
หารือด้านกฎหมาย 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ประกาศเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่งต่างๆ 
ลง intranet ในหัวข้อ “ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค” ซึ่งใน
ระหว่างเดือน เมษายน 2563 – กันยายน 2563 มีจ านวน 1 เรือ่ง และส านัก
กฎหมายอยูร่ะหว่างรวบรวมงานตอบข้อหารือด้านกฎหมายเพื่อน ามาเผยแพร่ผ่าน
ทาง Homepage 

- www.pea.co.th ใช้ค้นหากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่ประกาศในราชกิจจานเุบกษาและแบบฟอร์มค า
ร้องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ กฟภ. 

ด าเนินการประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ซึ่งในระหว่าง
เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563 มจี านวน 5 เรื่อง 

 

การประปาส่วนภูมิภาค 
- ระบบค้นหาทางหน้าเว็บไซต์ของ กปภ. ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- การบริการภายนอกสามารถค้นหาได้ที่  “บริการwww.pwa.co.th หัวข้อ
ของ กปภ.” 

- การบริการภายใน พนักงานสามารถค้นหาได้ที่ www.legal.pwa.co.th 
องค์การจัดการน ้าเสีย 

- WMA Storage Synology NAS ค้นหาขอ้มูลด้าน
กฎหมาย สามารถใช้งานผ่านมือถือ mobile app 

สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และมือถือ  mobile app 

องค์การตลาด 
- คลังข้อมูลด้านกฎหมาย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

http://www.pea.co.th/

