
บัญชีรายการข้อมูล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน(ถ้ามี) 

ฐานข้อมูล/
รูปแบบ 

การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

1 ชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครที่
จัดตั้งตามระเบียบ
ของกรุงเทพมหานคร 

ระบบการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัด 4.1 

CSV - ผู้สร้าง /จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
สำนักงานเขตและ 
สำนักพัฒนาสังคม 
 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลสาธารณะ 

2 COMP_CCTV จำนวนและข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม
กับภารกิจของการ
บริหารจัดการเมืองที่
ได้รับการพัฒนาขึ้น 

ระบบการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัด 4.1 

CSV - ผู้สร้าง /จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

ข้อมูลความลับทาง
ราชการ 

3 รายงานผลการ
พัฒนาทักษะ
ดิจิทัล 2562 

จำนวนบุคลากรที่
ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัด 4.1 

CSV - ผู้สร้าง /จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

บริหารจัดการภายใน
องค์กร 

ข้อมูลความลับทาง
ราชการ 

- 
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บัญชีรายการข้อมูล  
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาระบบงาน กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ
ตารางข้อมูล 

คำอธิบาย 
ข้อมูลตาราง 

ชื่อระบบงาน(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรม
องค์กร  

(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

 ระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)  
1 ระบบงาน

รายได้ 
ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลภาษี
โรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบำรุง
ท้องที่ และภาษี
ป้าย 

http://misweb.bma.go.th - Oracle 
Database   

 

1. ผู้ใช้งาน : ฝ.รายได้ทุก สนข. 
+ กรด.สนค. + กกง.สนค. 

2. ผู้สร้าง : ฝ.รายได้ทุก สนข. 
และ กรด.สนค. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

2 ระบบงาน
งบประมาณ 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
กทม. 
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Database   

 

1. ผู้ใช้งาน : ทุกหน่วยงาน 
2. ผู้สร้าง : ฝ.การคลังทุก

หน่วยงาน และ สงม. 
3. ผู้ตรวจสอบ : สงม. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

3 ระบบงาน
การเงิน 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการรับ
และจ่ายเงิน
ของ กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ฝ.การคลังทุก
หน่วยงาน 

2. ผู้สร้าง : ทุกหน่วยงาน  
3. ผู้ตรวจสอบ : คลังหน่วยงาน 

และ กกง.สนค. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

4 ระบบงาน
จัดซื้อ 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการจัดซื้อ
ของหน่วยงาน
ใน กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ทุกส่วนราชการ 
2. ผู้สร้าง : ทุกส่วนราชการ 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

 

เอกสารหมายเลข 4 



- 2 - 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ
ตารางข้อมูล 

คำอธิบาย 
ข้อมูลตาราง 

ชื่อระบบงาน(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรม
องค์กร  

(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

5 ระบบงาน 
จัดจ้าง 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการจัด
จ้างของ
หน่วยงานใน 
กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ทุกส่วนราชการ 
2. ผู้สร้าง : ทุกส่วนราชการ 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

6 ระบบงานบัญชี
ทรัพย์สิน 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ของหน่วยงาน
ใน กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ทุกส่วนราชการ 
2. ผู้สร้าง : ทุกส่วนราชการ  
3. ผู้ตรวจสอบ : กสพ. สนค. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

7 ระบบงาน
บริหารน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการ
เบิกจ่ายน้ำมัน
ของสถานีน้ำมัน
ของ กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ทุกส่วนราชการ 
2. ผู้สร้าง : ฝ.บริหารงานทั่วไป/

งานธุรการ 
3. ผู้ตรวจสอบ : กสพ. สนค. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

8 ระบบงาน
บริหารคลัง
วัสดุกลาง 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลวัสดุของ
ทุกส่วนราชการ
และวัสดุแบบ
พิมพ์ตาม
ระเบียบ กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ทุกส่วนราชการ 
2. ผู้สร้าง : ทุกส่วนราชการ 
3. ผู้ตรวจสอบ : คลังหน่วยงาน 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

 

 



- 3 - 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ
ตารางข้อมูล 

คำอธิบาย 
ข้อมูลตาราง 

ชื่อระบบงาน(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรม
องค์กร  

(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

9 ระบบงาน
บัญชี 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลทางด้าน
บัญชีของ
หน่วยงานใน 
กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ฝ.การคลังทุก
หน่วยงาน 

2. ผู้สร้าง : ทุกหน่วยงาน  
3. ผู้ตรวจสอบ : คลังหน่วยงาน

และ กบช. สนค. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทางราชการ 

10 ระบบงาน
เงินเดือน 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล
เงินเดือน 
ขรก.กทม.
และลูกจ้าง 
กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ทุกส่วนราชการ 
2. ผู้สร้าง : ทุกส่วนราชการ  
3. ผู้ตรวจสอบ : คลังหน่วยงาน 

และ กกง. สนค. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลส่วน
บุคคล 

11 ระบบงาน
เบิกจ่ายตรง
ค่ารักษา 
พยาบาล 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการ
เบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล
ของ ขรก.
กทม. ลูกจ้าง 
กทม. ขรก.
บำนาญ กทม.
และบุคคลใน
ครอบครัว 
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1. ผู้ใช้งาน : ทุกส่วนราชการ 
2. ผู้สร้าง : ทุกส่วนราชการ  
3. ผู้ตรวจสอบ : กกง. สนค. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลส่วน
บุคคล 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ
ตารางข้อมูล 

คำอธิบาย 
ข้อมูลตาราง 

ชื่อระบบงาน(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรม
องค์กร  

(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

12 ระบบ
บุคลากร 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล
บุคลากรของ 
ขรก.กทม. 
ลูกจ้าง กทม.  
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1. ผู้ใช้งาน : ฝ.การเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงาน 

2. ผู้สร้าง : ทุกหน่วยงาน  
3. ผู้ตรวจสอบ : สกจ. สนป. 

และ สกก. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลส่วน
บุคคล 

13 ระบบงาน
เรื่องราว 
ร้องทุกข์ 

ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการรับ
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ใน กทม. 
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1. ผู้ใช้งาน : ฝ.ปกครองทุก 
สนข. และ ฝ.บริหารงาน
ทั่วไป/งานธุรการทุกสำนัก 

2. ผู้สร้าง : ทุกส่วนราชการ  
3. ผู้ตรวจสอบ : ผตร.กทม./

ผู้บริหาร กทม. 

5. บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

3. ข้อมูล
ความลับ
ทาง
ราชการ 

 

 



บัญชีรายการข้อมูล  
หน่วยงานกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 

 

ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

1. การถ่ายโอน
ภารกิจให้กับ
กรุงเทพมหานคร 
ตามแผนปฏิบัติ
การกำหนด
ขั้นตอน 
การกระจาย
อำนาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ 1  
และฉบับที่ 2  
จำนวน 43 
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล
ภารกิจที่
กรุงเทพมหานคร
ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจแล้ว                 
ตามแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอน 
การกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ฉบับที่ 
1  และฉบับที่ 2 
จำนวน 43 ภารกิจ 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 
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ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

สถาปัตยกรรมองค์กร  
(ด้านข้อมูล) 

หมวดหมู่ของ 
ชุดข้อมูล 

2. ภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการ
กำหนด 
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท.  
ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 ที่ยังไม่
ถ่ายโอนให้กับ
กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 25 
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการข้อมูล
ภารกิจที่
กรุงเทพมหานคร  
ยังไม่ได้รับการ          
ถ่ายโอนภารกิจ          
จำนวน 25 ภารกิจ 
ตามแผนปฏิบัติการ
กำหนด 
ขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท.  
ฉบับที่ 1 และ             
ฉบับที่ 2 

- CSV. 1. กยค.สยป. 
ผู้ใช้งานข้อมูล 
2. กยค.สยป. 
ผู้สร้าง/จัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล 
3. กยค.สยป. 
ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

1. บริหารเมือง 
2. บริหารจัดการ 
ภายในองค์กร 

1. ข้อมูลสาธารณะ 
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ลำดับที่ ชื่อตารางข้อมูล 
คำอธิบาย 

ข้อมูลตาราง 
ชื่อระบบงาน

(ถ้ามี) 
ฐานข้อมูล/รูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
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