
ประเด็น ชื่อระบบการให้บริการของหน่วยงาน จ านวน 115 ระบบ 
1) ระบบ
การพัฒนา
บุคลากร
ออนไลน์ 

สป.มท. 
1) (ศสส.) ระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (e -Learning) (โครงการ

พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของหนว่ยงานในสังกัด สป.มท. เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล) 

2) (ศสส.) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Learning) 
3) (สดร.) ระบบการเรียน e-Learning 

กรมการปกครอง 
       1)  โครงการเรียนรู้ผ่านระบบดิจทิัลทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการปกครอง 
       2)   โครงการ Easy English with DOPA 
กรมที่ดิน  

1) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (e-Learning) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
      1)  ระบบอบรม (E-Learning) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1) ระบบ e-learning 

กรมการพัฒนาชุมชน 
1)   ระบบ e-Learning 
2)  ตลาดนัดความรู้ (KM Market) 

การประปานครหลวง 
1) ระบบ e - Learning 

องค์การจัดการน้ าเสยี 
1) ระบบ Competency สนับสนุนการจัดท าแผนอัตราก าลังคน สรรหาและ

คัดเลือกพนักงาน  ฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน  และพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1) CU MOOC  ระบบการพัฒนาบุคลากรออนไลน์ ด้าน Data Science  

โดยเป็นการลงทะเบียนเรียนผา่นระบบ CU MOOC 
2) IDP.PEA.CO.TH ระบบส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(IDP) ของพนักงาน กฟภ. โดยระบบพฒันาขึ้นโดยพนกังาน กฟภ. 
3) Learning Management System (LMS) ระบบส าหรับการพัฒนา

บุคลากรผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน ์

การประปาส่วนภมูิภาค 
1) ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านระบบออนไลน์ 

2) ระบบ
ติดตามงาน
บริการ 
Tracking 

  สป.มท. 
1) (สบจ.) ระบบ PADMEเป็นระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2)    (สตร.) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขผ่านระบบ(สปน.) 
3)    (สตร.) ระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศดธ.มท.) 
4)    (สตร.) การบริหารจัดการขอ้มูลผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

กรมการพัฒนาชุมชน 
1) ระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) 
2) ระบบจองห้องพกั Online ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
3) โปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SmartAccount ReceivableApplication 

: SARA) 

กรมการปกครอง 
1) โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของการขบัเคลื่อนภารกจิ

ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเชิงรุก 
2) ระบบการออกใบเสร็จรับเงิน   การตรวจสอบรายได้ของเสมียนตรา 

การประปาส่วนภมูิภาค 
1) ระบบขอใช้น้ าประปาผ่านเว็บไซต์ 
2) ระบบตรวจสอบค่าใช้น้ าผ่านเว็บไซต์ 
3) PWA 1662 เป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับ Android Smartphone 

มีการแสดงข้อมูลการใช้น้ าย้อนหลัง แจง้เตือน แจ้งปัญหาต่างๆ 
4) PWA Wallet เป็นระบบที่ให้บริการผู้ใชน้้ าประปาผา่นทาง Smartphone 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการช าระคา่น้ าประปา ผ่านแอพพลิเคชัน  
My Wallet 

5) ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

 กรมที่ดิน 
1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์  

ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน (E-Contacts DC) 
2) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานที่ดิน (MIS) 
3) ระบบติดตามล าดับคิว ผ่าน QR Code 
4) ระบบการให้บรกิารให้ค าปรึกษาผ่าน Application Line 

การประปานครหลวง 
1) ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ า (CIS) (โมดูลระบบงานค าร้อง) 
2) แอปพลิเคชัน MWA onMobile 

องค์การจัดการน้ าเสยี 
1) ระบบติดตามงาน 

3) ระบบ e-
Library 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป.มท. 
1) (สบจ.) เว็ปไซต์ สบจ.สป. : www.pad.moi.co.th .เป็นการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ ์หนังสือราชการ คู่มือระเบียบกฎหมาย ที่เกีย่วข้องกับการ 
จัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้นที ่

2) (สดร.) การเผยแพร่หนังสือ วารสาร เอกสาร ด้วยระบบ e-Library 
3) (สน.) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สื่อสิ่งพมิพ์ผ่านระบบออนไลน ์(E-Book) 

กรมการปกครอง 
1) บริการ E-book คู่มือการปฏิบัติงาน ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง 
2) บริการ E-book วารสารดิจิทัล 
3) บริการคลังข้อมูลงานวิจัยของกรมการปกครอง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1) Walai Autolib เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการหอ้งสมุด 

 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
2) ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 

การประปาส่วนภมูิภาค 
1) ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน ์(PWA_MOOC) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
1) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศห้องสมุด DPT กรมที่ดิน 

1) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์(E-library) การประปานครหลวง 
1) ระบบ e-library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

 การไฟฟ้านครหลวง 
1) MEA Active Library ระบบบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด 

 

องค์การจัดการน้ าเสยี 
1) E-learning 
2) ระบบ KM (Knowledge Management) จัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร 



ประเด็น ชื่อระบบการให้บริการของหน่วยงาน จ านวน 115 ระบบ 

4) ระบบ
บริหาร
จัดการ 

 

 สป.มท. 
1) (สนผ.) ระบบรายงานผลโครงการ “1 จงัหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกยีรติ” 
2) (ศสส.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย(โครงการระบบ
บริหารสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน) 

3) (กจ.) ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-PaySlip) 
4) (กจ.) ระบบประเมินผลการปฏบิัติราชการในส่วนสมรรถนะของส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กรมที่ดิน 
1) ระบบบริหารงานบุคคล 
2) ระบบตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3) ระบบการลา (ส าหรับรายบุคคล) 
4) ระบบยื่นค าขอสิทธิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร  

กรมที่ดิน 
5) ระบบงานสารบรรณ 

 กรมการปกครอง 
1) ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) 
2) โครงการจัดท าและปรับปรุงระบบสืบคน้ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม 

กรมการพัฒนาชุมชน 
1) ระบบโปรแกรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ Online 
2) ระบบค าร้องขอยา้ยออนไลน์ 
3) ระบบหนังสือรับรองเงินเดือน Online 
4) ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) 
5) ระบบส านักงานอัตโนมัติ (OA) 
6) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส์กรมฯ (E-mail) 
7) ระบบจองห้องประชุม ศูนย์สารสนเทศฯ 
8) ระบบใบรับเงินเดือน (e-Slip) 
9)  ระบบจองหอ้งประชุมออนไลน ์
10)  ระบบจองรถยนต์ออนไลน ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
1) ระบบโทรมาตรเพื่อการเตือนภัย 
2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารจัดการฐานขอ้มูลเครื่องจักรกล 

สาธารณภยั 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
1) ระบบใบลา 
2) ระบบ e-Saraban 
3) โครงการ ONE DPT 

การไฟฟ้านครหลวง 
1) ระบบใบลาอิเล็กทรอนกิส์ 
2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1) SAP-TE เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการฝึกอบรมของ กฟภ. 
เพื่อบูรณาการข้อมูลกับระบบงานอื่นได้อย่างถูกตอ้ง 

2) TDMS.PEA.CO.TH เป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการฝึกอบรม 
การจัดการวิทยากรภายใน การขึ้นทะเบยีนวิทยากร และฐานขอ้มูล
หลักสูตรและวิทยากรของ กฟภ. โดยระบบพัฒนาขึ้นโดยพนักงาน กฟภ. 

3) KMS.PEA.CO.TH เป็นระบบเพื่อใช้ในการรวบรวมองค์ความรู้ของ กฟภ. 
โดยระบบพัฒนาขึ้นโดยพนักงาน กฟภ. 

องค์การตลาด 
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 
2) Intranet ระบบบริหารความเส่ียง 
3) Intranet ระบบควบคุมภายใน 
4) Intranet ระบบบริหารติดตามและประเมินผลโครงการ 
5) ระบบฐานข้อมูลคู่ค้าภาครัฐ 
6) ระบบน าเสนอการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร ( EIS) 
7) ระบบบัญชี/การเงิน (formula) 
8) ระบบการจัดเกบ็รายได้ด้วย เทคโนโลย ีBarcode 
9) ระบบดัชนีราคาสินค้า 
10)  ระบบเงินเดือน 
11)  ระบบก าหนดสิทธิก์ารผ่านประต ู(Access Control) และระบบ CCTV 
12)  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร/ระบบ e-office (http://intranet.mo.or.th/) 

เช่น ใบลา 
13)  ระบบการบริหารพัสด ุ

 
 

การประปาส่วนภมูิภาค 
1) ระบบจองห้องประชุม 
2) ระบบขอใช้รถ 
3) ระบบติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ 
4) ระบบวันลา 
5) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(Infoma) 

องค์การจัดการน้ าเสยี 
1) ระบบ eOffice ระบบจองหอ้งประชุม 
2) ระบบ Storage จัดเก็บข้อมูล และแชร์ไฟล์ 

5) ระบบ
ค้นหาข้อ
กฎหมาย 

กรมการปกครอง 
1) ระบบค้นหากฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 

 กรมที่ดิน 
1) ระบบคลังข้อกฎหมาย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
1) ระบบ DDS เป็นการสืบค้นกฎหมายเกีย่วกับ พรบ. ควบคุมอาคาร, พรบ. 

ผังเมือง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1) กฎหมายท้องถิ่น/ตอบข้อหารือ 

การไฟฟ้านครหลวง 
1) ระบบสารสนเทศเพื่องานด้านกฎหมาย การประปาส่วนภมูิภาค 

1) ระบบค้นหาทางหนา้เวปไซต์ของ กปภ. องค์การจัดการน้ าเสยี 
1) ค้นหาข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถใช้งานผ่านมือถือ mobile app การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1) Intranet .pea.co.th การค้นหาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่งต่างๆ 
และงานตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 

2) www.pea.co.th ใช้ค้นหากฎระเบยีบ หลักเกณฑ์ ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฟภ. 

องค์การตลาด 
1) คลังข้อมูลด้านกฎหมาย 

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

