
 
บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

---------------------------------------------- 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ มหาวทิยาลัยศลิปากร ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลง  
จะเรียกวา “ หนวยงานทั้งสอง ” ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับนโยบายการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและนโยบายของรฐับาล 
  ดวยเจตนารมณเห็นพองตองกัน หนวยงานทั้งสอง  จึงไดจัดทําโครงการความรวมมอื   
ทางวิชาการและการดาํเนินงานพัฒนาบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรง 
ตอการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหสามารถปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและความตองการของชุมชนในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  หนวยงานทั้งสอง  จึงเห็นสมควรจดัทาํบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการและ
ดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และพัฒนาบคุลากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
  ขอที ่1 หนวยงานทั้งสอง จะรวมมอืและใหการสนับสนุนการดาํเนินงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศภมิูศาสตร (GIS) การจดัทาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)และระบบการจดัเก็บ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานระบบอิเลค็ทรอนกิส   

  ขอที ่2 มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเปนผูรับผดิชอบดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร (GIS) การจัดทาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบการจดัเก็บรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผานระบบอิเล็คทรอนิกสภายใตการใหคาํแนะนาํปรกึษา  กํากับดูแลของกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ  มหาวทิยาลัยศลิปากรจะติดตัง้ระบบดงักลาวให 
กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน และสงมอบเอกสารการใชงาน พรอมทั้งแนะนําการใชงานใหแกบุคลากรของ
กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

ขอที ่3 หนวยงานทั้งสองจะประสานความรวมมอืดาํเนินการกาํหนดหลักสูตรและ 
โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูเพ่ือรองรับการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
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ขอที ่4 มหาวิทยาลัยศิลปากร   จะดําเนินการจัดทํารายงานการพัฒนาเทคโนโลย ี
สารสนเทศภมิูศาสตร (GIS)  และระบบการจดัเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานระบบ 
อิเล็คทรอนกิสและสรุปผลการประเมินผลการใชระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  
และระบบการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานระบบอิเล็คทรอนกิสใหกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินทราบ                                                                                                                            

ขอที ่5 การปรับปรงุเปลี่ยนแปลง  หรอืเพิ่มเตมิรายละเอยีดบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
สามารถดาํเนนิการได  เพ่ือความเหมาะสมภายใตวตัถุประสงคและเปาหมายของโครงการ โดยไดรับ  
ความเห็นชอบจากหนวยงานทั้งสอง 

การยกเลกิบันทึกขอตกลงฉบับนี้สามารถทําไดโดยหนวยงานแตละฝายแจงเปน 
ลายลักษณอักษร ใหหนวยงานอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดอืน 

บันทึกขอตกลงฉบับนี้จดัทาํขึ้น ณ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซึ่งจัดทาํเปน
ตนฉบับไวจาํนวน  2  ชุด  มีขอความตรงกันโดยหนวยงานทั้งสองเก็บไวฝายละ 1 ชุด และผูบรหิารระดับสูง
ของหนวยงานทั้งสองรวมลงนามตอทายบนัทึกฉบับนีแ้ละมีผลนับตั้งแตวันที่ลงนาม เปนตนไป 
 

ลงนาม  ณ  วนัที่   13    ตลุาคม  พ.ศ.  2547 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)                  (ลงชื่อ)    
  (นายสาโรช คชัมาตย)     (นายพุฒ วีระประสริฐ) 
            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                               อธิการบดีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
 
 



 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน 

และพัฒนาบุคลากร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูอนาคต 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญกับการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรายไดเพ่ิมขึ้นใหเพียงพอตอการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจ
หนาที่ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดการจัดสรรภาษีและอากรเงิน
อุดหนุนและรายไดอ่ืนๆ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจ
และหนาที่โดยกําหนดใหในชวงระยะเวลาไมเกิน ป 2549 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมขึ้น
คิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตรารอยละ  35  ซ่ึงการที่จะใหรายไดขององคกรปกครอง         
สวนทองถิ่นเปนไปตามเปาหมายนั้น จะตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการประชาชนผูเสียภาษ ีเพ่ือเปนการจูงใจใหผูเสยีภาษี    
มาชําระภาษี รวมทั้งในปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจการบริการ
สาธารณะจากสวนราชการ  จํานวน  245 กิจกรรม  ซ่ึงทําใหสัดสวนการใหบริการสาธารณะจะไปอยูที่
องคกรปกครองสวนทองถิน่  ถึง 1 ใน 3 ของการจัดบริการภาครัฐ  จึงตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเพื่อมุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีความ    
เขมแข็งดานการคลังที่พ่ึงตนเองได  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะที่เปนผูสนับสนุนสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีแนวคิดทีจ่ะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบ
การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานระบบอิเล็คทรอนิกส เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่มี
ลักษณะเครือขายติดตั้งไวใน Website ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพ่ือใหองคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น Load โปรแกรมพรอมคูมือการติดตั้งและวิธีการนําเขาขอมูลไปใชไดโดยไมเสียคาใชจาย      
ซ่ึงจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตนไวใชงาน
และพัฒนาไปสูรูปแบบที่สมบูรณในอนาคตตอไป 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดรวมมือทางวิชาการกับมหาวทิยาลัยศิลปากร  
ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสูอนาคต 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ อบต. และเทศบาลตาํบล            

ที่เปลีย่นแปลงฐานะจากสุขาภิบาลนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ซ่ึงเปนโปรแกรม
สําเร็จรูปแบบงายๆ ไปใชในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

2.2 เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําเขาขอมูล Mapping และ Attributes 
Data  ไดเอง โดยไมเสียคาใชจายและคาลิขสิทธิ ์
 
                    /2.3 เพ่ือใหกรมสงเสริม… 
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2.3  เพ่ือใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนหนวยสนับสนุนระบบเทคโนโลย ี     

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเครือขาย 
Website ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

2.4  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
ใหมีประสิทธภิาพมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ดําเนินการกระจายอํานาจดานการเงินการคลังที่ให    
ความสําคัญกบัการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสามารถจัดเก็บรายไดอยางถูกตอง  
รวดเรว็ ครบถวน และเปนธรรม 

3. เปาหมาย 
3.1  การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และ 

ระบบการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ผานระบบเครือขาย (Internet) จํานวน             
1 โปรแกรม และคูมือการใชงาน 

3.2  จัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี 
ความรูเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  

4.   แนวทางการดําเนินงาน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และมหาวิทยาลัยศลิปากร จะมีแนวทางดําเนินงาน   

รวมกัน  ดังน้ี 
4.1  ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) และระบบการ 

จัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานระบบเครือขาย (Internet) 
 (1)  มหาวิทยาลัยศลิปากร เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตนและระบบการจดัเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปน
โปรแกรมสําเร็จรูป ที่สอดคลองกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสินและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการจัดเก็บรายไดทองถิ่น ภายใตคําแนะนํา และใหคําปรึกษาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(2) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงาน 
สนับสนุนขอมูลตางๆ    ที่มหาวิทยาลัยศลิปากรตองการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS)  

 (3)  มหาวิทยาลัยศลิปากร จะตองพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสามารถบริหารจัดการบนระบบเครือขาย (Internet) 
ได และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําเขาขอมูลไดดังน้ี 

(3.1) สามารถนําเขาและจัดเก็บขอมูล จุด, เสน, รูปปดหลายเหลี่ยม, ขอมูล 
รูปภาพเชิงพ้ืนที่, คําบรรยายตัวอักษร (lable) ไวในชัน้ขอมูลและแฟมขอมูลเดียวกันและสามารถกําหนด   

 
    /คาพิกัดอาง… 
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คาพิกัดอางอิงตําแหนงบนพื้นโลกใหกับขอมูลน้ันและกําหนดระยะการมองเห็นได 

(3.2)    สามารถสราง แกไข และลบขอมูลแผนที่ชัน้ขอมูลแปลงที่ดิน, ชั้นขอมูล 
โรงเรือน, ชั้นขอมูลตําแหนงที่ตั้งปายและชั้นขอมูลอ่ืนๆ  โดยใช  Mouse, แปนพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เชน  การสรางชั้นขอมูลแปลงที่ดินจากระวางที่ดินหรือโฉนดที่ดินโดยการกวาดภาพ (Scan) 

(3.3)    สามารถนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่ (ภาพระวางที่ดิน หรือภาพโฉนดที่ดิน)  
ในรูปแบบตางๆ เชน BMP,JPG,TIF เปนตน เขาสูระบบไดโดยตรง 

(3.4) สามารถคํานวณเนื้อที่  และระยะทางบนแผนที่  และปรบัปริมาตร 
แปลงที่ดินบนแผนที่ได 

(3.5)    สามารถสรางตารางฐานขอมูลภายใน เก็บขอมูลเชิงบรรยาย และ
สามารถเชื่อมตอขอมูลในตารางขอมูลไดโดยตรงจากฐานขอมูลอ่ืนๆ ภายนอกโดยใช ODBC Driver 

(3.6)    สามารถ Zoom in และ Zoom out เพ่ือดูแผนที่ตางๆ ไดโดยไมมี
ขอจํากัดรวมทั้ง pan ดูตําแหนงอ่ืนของพื้นที่ได 

(3.7)    สามารถสอบถามขอมูลที่ตองการจากขอมูลแผนที่ หรือจากภาพแผนที่
ไดโดยตรงหรือสรางเง่ือนไขในการสอบถาม 

(3.8)    สามารถแสดงผลทัง้ตัวอักษรและภาพแผนที่ในจอภาพกราฟก และพิมพ
ออกทางอุปกรณเครื่องพิมพได 

(3.9)    สามารถนําเขาขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอ่ืนๆ ทั้งขอมูลเชิงรูปภาพ
(Raster, Vector) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ได 

(3.10) สามารถจัดเก็บ แกไขรายการทะเบยีนทรพัยสิน 
(3.11) สามารถกําหนดอัตราภาษแีตละประเภทโดยอิสระ 
(3.12) สามารถคํานวณภาษีบํารุงทองที่,โรงเรือนและที่ดิน,ปายและใบอนุญาต 
(3.13) สามารถออกหนังสือแจงเตือนการยื่นแบบรายการเสียภาษ ี
(3.14) สามารถพิมพแบบแสดงรายการทรัพยสนิ แบบประเมินและ ใบเสร็จ 
(3.15) สามารถพิมพแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกบัที่ดิน โรงเรือน ปาย 
(3.16) สามารถเก็บขอมูลการชําระภาษ ี
(3.17) สามารถจัดทําบัญชีผูคางชําระภาษีเม่ือสิ้นปภาษ ี
(3.18) สามารถสอบถามขอมูลทะเบียนทรัพยสินผูมีกรรมสิทธิ์  โรงเรือนและ     

ที่ดิน ปาย 
(3.19) มีระบบสํารองขอมูลและถายขอมูล (Back up & Restore) 
(3.20) มีระบบรักษาความปลอดภยัระดับผูใชและกลุมผูใช 
(3.21) สามารถจัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพือ่ยื่นแบบแสดง 

รายการทรัพยสิน 
(3.22) สามารถประเมินภาษีโรงเรอืนและที่ดินตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินภาษขีองทองถิ่นโดยสามารถกําหนดเงื่อนไขการคํานวณภาษีและอัตราเงินเพ่ิมได 
     /(3.23) สามารถ.. 
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(3.23)  สามารถสืบคนขอมูลภาษีโรงเรือนและทีดิ่น โดยสืบคนไดจากรหัสชื่อ
เลขประจําตวัประชาชน 13 หลักของผูมีกรรมสิทธิ,์ ชื่อและนามสกลุของผูมีกรรมสิทธิ,์ หมายเลขโซน/
บล็อก, เลขที่โรงเรือน, ชื่อ, ถนน/ซอย, และชื่อตําบลเปนตน 

(3.24) สามารถบันทกึขอมูลเพ่ือประเมินภาษบีํารุงทองที่อัตโนมัติจากการใช
ประโยชนจริง ภายในแปลงที่ดิน (ที่ดิน 1 แปลงสามารถบันทึกการใชประโยชนไดหลายอยาง) 

(3.25) สามารถจัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพือ่ยื่นแบบแสดง 
รายการทรัพยสิน 

(3.26) สามารถประเมินภาษีบํารุงทองที่ตามหลกัเกณฑและวธิีการประเมินภาษี
ของทองถิ่น โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขการคํานวณภาษีและอัตราเงินเพ่ิมได 

(3.27) สามารถทําการสืบคนขอมูลภาษีบํารุงทองที่  โดยสืบคนไดจากรหัสชื่อ
เลขประจําตวัประชาชน 13 หลักของผูมีกรรมสิทธิ,์ ชื่อและนามสกลุของผูมีกรรมสิทธิ,์ หมายเลขโซน/
บล็อก, เลขที่เอกสารสิทธิ,์ ชื่อ, ถนน/ซอย, และชื่อตําบลเปนตน 

(3.28) สามารถบันทกึขอมูลเพ่ือประเมินภาษีปายที่อัตโนมัติจากประเภทปาย
และขนาดปายแตละดาน (ปาย 1 ปายสามารถบันทึกประเภทและขนาดไดหลายอยาง) 

(3.29) สามารถจัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพือ่ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพยสิน 

(3.30) สามารถประเมินภาษีปายตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินภาษตีาม
พระราชบัญญัติปายโดยสามารถกําหนดเงื่อนไขการคํานวณภาษีและอัตราเพิ่มเติมได 

(3.31) สามารถทําการสืบคนขอมูลภาษีปาย จากรหัสชื่อเลขประจําตัว     
ประชาชน 13 หลักของผูมีกรรมสิทธิ,์ ชื่อและนามสกลุของผูมีกรรมสิทธิ,์ หมายเลขโซน/บล็อก, และ
ขอความปายเปนตน 

(4)  ในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน   หาก 
มหาวิทยาลยัศิลปากรตองการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตัวอยาง เพ่ือการศึกษาพัฒนาระบบและ
เปนโครงการนํารองการใชระบบ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะเปนผูประสานงานกับองคกร      
ปกครองสวนทองถิ่นและรวมดําเนินการดังกลาวกับมหาวิทยาลัยศลิปากรดวย 

(5)  เม่ือมหาวิทยาลัยศลิปากรจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูประบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตนและระบบจัดเกบ็รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานระบบเครื่อขาย 
(Internet) แลวเสร็จ มหาวทิยาลัยศิลปากรจะสงมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยตดิตั้งลงใน 
Website ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือตามที่กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นกําหนด เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถิน่นําไปใชใหเกิดประโยชน รวมทั้งจัดทําคูมือการใชงานเปนภาษาไทยของ
ระบบที่พัฒนาทั้งหมด และแนะนําการใชงานแกบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

         /4.2 ดานการพัฒนา… 
 



- 5 - 
 

4.2  ดานการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       (1)  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยศลิปากรกําหนดหลักสูตร
การฝกอบรมใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถใชงาน โปรแกรมสําเร็จรูประบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตนและระบบจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผานเครือขาย (Internet) 

      (2)  มหาวิทยาลัยศลิปากรจะเปนหนวยงานใหความรูความเขาใจในการใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ใหแกบุคลากรขององคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น 

                (3)  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะเปนหนวยงานในการคัดเลือกบุคลากร     
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับการฝกอบรม โดยแบงเปน  3  ประเภท ไดแก  กลุมที่มีความรู 
ดานคอมพิวเตอรเปนอยางดี  กลุมที่มีความรูดานคอมพิวเตอรปานกลาง   และกลุมที่มีความรูดาน
คอมพิวเตอรนอย  เม่ือเขารับการอบรมแลว  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะมีหนังสือสั่งการให 
ผูเขารับการอบรมดังกลาวนําขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิน่เขาในโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
และทดลองใชงาน 

4.3  ดานการปฏิบัติเพื่อใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS)       
เบื้องตน 

      (1)  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะกําหนดแนวทางใชงานระบบเทคโนโลยี        
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปปฏิบตัิตามระยะเวลา    
ที่กําหนดหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว 

                (2)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําแนวทางการใชงานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร(GIS) ไปปฏิบตัิใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

4.4  ดานการติดตามประเมินผล 
      (1)   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกบัมหาวิทยาลัยศลิปากรติดตามผล       

การใชงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หากมีปญหา
อุปสรรคจะรวมกันแกไขให สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดทําเปนกระดานขาวไวบน 
Website ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

      (2)  มหาวิทยาลัยศลิปากรจะดําเนินการจัดทํารายงานการพัฒนาเทคโนโลย ี
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน และระบบการจดัเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผาน
ระบบเครือขาย (Internet) และสรุปผลการประเมินผลการใชงานระบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

5.1  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
5.2  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
5.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
                                              /6. ระยะเวลา… 
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6.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2548 – 2552 
7.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

7.1  ไดโปรแกรมสําเร็จรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตนและ
ระบบจัดเกบ็รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ปนระบบเครือขาย (Internet) โดยกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น เปนศนูยกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ Load ไปใชงานไดโดย 
ไมตองเสียคาใชจายและลขิสิทธิ ์

7.2  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความสามารถในการใชงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  

7.3 องคกรปกครองสวนทองถิน่พัฒนาประสทิธิภาพการจดัเก็บภาษีและพัฒนา 
ประสิทธิภาพการใชบริการสาธารณะแกประชาชน 

7.4  องคกรปกครองสวนทองถิ่นประหยดังบประมาณในการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ซ่ึงสามารถนํางบประมาณดังกลาวไปใชประโยชนในการใหบริการสาธารณะแก 
ประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพ 
  
                         

 (ลงชื่อ)  ………………………………………….  (ลงชื่อ)  ……………………………………… 

      (นายสาโรช   คัชมาตย)          (นายพุฒ   วีระประเสรฐิ) 

         อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
    

 
  

  
 


