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ภาคผนวก ค
รายละเอียดคุณสมบัติระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทั้งหมด 35 ระบบ แยกตามคุณลักษณะได
เปน 3 กลุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบัญชี/การเงิน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ
ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสารบรรณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บเอกสาร
ระบบสารสนเทศเพื่อสําหรับผูบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนงาน/โครงการ

9. ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามคําสั่งตางๆ
10.ระบบงานสถิติการคลัง
11.ระบบพัฒนารายได/จัดเก็บรายได
12.ระบบงานนิติการ
13.ระบบทะเบียนสถานประกอบการ(กิจการบุหรี่ และสถานีบริการน้ํามัน)
14.ระบบสารสนเทศการใหบริการดานสาธารณสุข
15.ระบบสารสนเทศเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
16.ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเรื่องราวรองทุกขตางๆ
17.ระบบฐานขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย
18.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาธรรมเนียมขยะ
19.ระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
20.ระบบฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว
21.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการจราจร และวิศวกรรมจราจร
22.ระบบทะเบียนผูประกอบการคาขายในตลาดสดและแผงลอย
23.ระบบฐานขอมูลชุมชน ครอบครัว และปญหายาเสพติด
24.ระบบควบคุมการใชเครื่องจักรกล
25.ระบบกิจการเทศพาณิชย
26.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใบอนุญาตกอสราง
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ
ค-1
ค-2
ค-3
ค-4
ค-5
ค-7
ค-10
ค-10
ค-10
ค-11
ค-13
ค-13
ค-14
ค-14
ค-17
ค-17
ค-18
ค-18
ค-19
ค-19
ค-21
ค-22
ค-22
ค-23
ค-23
ค-24
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ระบบสารสนเทศ
27.ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
28.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบน้ําอุปโภคในทองถิ่น
29.ศูนยความรูทองถิ่น
30.ระบบฐานขอมูลภูมิปญญาชาวบาน (Knowledge/Knowledge
Management,KM)
31.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
32.ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ
33.ระบบงานบริหารการศึกษา
34.ระบบบริหารโรงเรียน
35.ระบบ Intranet เพื่อการบริหารสํานักงานและติดตามคําสั่งตางๆ

อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ
ค-24
ค-28
ค-29
ค-30
ค-30
ค-30
ค-31
ค-31
ค-32

ในบทนี้จะกลาวถึงการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร จัดการและการบริการ
ประชาชน รวมทั้ง การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการยกระดั บ คุณภาพชีวิต และการส ง เสริ ม
เศรษฐกิจของทองถิ่น โดยคํานึงถึงระดับความพรอมของแตละทองถิ่น สิ่งที่จะนําเสนอในบทนี้คือ
เปาหมายของการออกแบบระบบสารสนเทศ แนวทางในการออกแบบและรายลเอีย ดของระบบ
สารสนเทศ
ค.1 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศที่ พัฒนาจะตองสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งในระดับหนวยงานภายใน
ภายนอก และกรมฯ โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ตหรือเครือขายของกรมฯ ได และตองมีคุณสมบัติไม
นอยกวาขอกําหนดตอไปนี้
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณ
เปนระบบบันทึกขอมูลการขอตั้งงบประมาณของหนวยงานตางๆใน อปท. เพื่อประมวลผลใน
รูปแบบของภาพรวมของหนวยงาน เชน อบจ. เทศบาล และ อบต. กระบวนการในการพิจารณาปรับ
ลดงบประมาณ การแปรญัตติงบประมาณ และการไดรับอนุมัติงบประมาณในแตละปงบประมาณ
คุณสมบัติของระบบจัดทํางบประมาณมีดังนี้
1) จัดเก็บขอมูลโครงการ รายละเอียดโครงการ การใชงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวของของ
โครงการ
2) กําหนดฝายงานที่เกี่ยวของในแตละโครงการ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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3)
4)
5)
6)

เกลี่ยยอดงบประมาณตามยอดที่ไดรับอนุมัติ
บันทึกการอนุมัติงบประมาณ
บันทึกการเบิกจายงบประมาณ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ รวมถึงการเบิกจาย
งบประมาณของแตละขั้นตอนในแตละโครงการ
7) คนหาโครงการเพื่อดูรายละเอียดของงานแตละโครงการ
8) บันทึกประวัติการปฏิบัติงานรวมถึงการเบิกจายงบประมาณของแตละขั้นตอนในแตละ
โครงการ
9) จัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความเรงดวน
10) ระบบเตือนผูใชเมื่อถึงเวลากําหนดเตือนของโครงการที่จัดลําดับความสําคัญไวผานทาง
อีเมล
11) รายงานปรับลดงบประมาณ
12) รายงานติดตามงบประมาณ
13) รายงานงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในแตละปงบประมาณ
14) รายงานงบประมาณคงเหลือ
15) รายงานสรุปยอดจํานวนโครงการ ยอดรวมการใชงบประมาณในภาพรวม
16) รายงานสรุปยอดรวมงบประมาณ และรายละเอียดการใชงบประมาณแตละรายการของแต
ละโครงการ
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบัญชีการเงิน ซึ่งแยกออกเปนดังนี้
 ระบบงานการเงิน
เป น ระบบที่ จั ด เก็ บ ข อ มู ล ทางการเงิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น ประเภทต า งๆ พร อ มเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงิน ทะเบียนคุมเงินทุกประเภท เพื่อประมวลผลและจัดทํารายงานทางดาน
การเงิน การออกใบฎีกา การทํารายงานทางการเงินเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการหรือวางแผน
ของผูบริหารได รายละเอียดของระบบงานการเงินมีดังนี้
1) บันทึกการเบิกจายเงินทุกประเภท
2) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และขยายเวลาเบิกจาย
3) บันทึกทะเบียนคุมเงินทุกประเภท
4) บันทึกทะเบียนคุมเช็ค
5) บันทึกทะเบียนเอกสารการจายเงิน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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6) ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
7) จัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป
8) จัดทํารายงานสวนของรายไดอื่น
9) ควบคุมและติดตามการใชเงินไดทั้งในมิติของหนวยงาน มิติกองทุนและมิติแผนงาน
10) รายงานสรุปผลทางการเงินตามปงบประมาณ และตามหมวดเงิน
11) รายงานทะเบียนคุมเช็ค
12) รายงานลูกหนี้เงินยืม
13) รายงานสถิติการเงิน
ระบบงานบัญชี
บันทึกขอมูลทางบัญชีของหนวยงานใน อปท. การคุมยอด การจัดทํารายงานทางดานบัญชี
ประเภท งบดุล การปดบัญชี การทํารายงานเพื่อนําเขาระบบ GFMIS และจัดทํารายงานตางๆ ที่
จําเปนตองใช โดยคุณสมบัติของระบบงานบัญชีมีดังนี้
1) บันทึกผังบัญชี
2) บันทึกขอมูลทางการบัญชีทุกประเภท เชน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ บัญชีทรัพยสนิ บัญชี
เงินกองทุนหรือเงินรายไดของหนวยงาน
3) บันทึกเอกสารประกอบงานบัญชี การเบิกจายเงิน
4) จัดทํารายงานการคุมยอดเงินงบประมาณ
5) จัดทํารายงานทางบัญชีในมิติตางๆ
6) จัดทํารายงานงบประเภทตางๆ
7) จัดทํารายงานสถิติทางดานบัญชี
8) จัดทํารายงานสรุปที่ตองนําเขาระบบ GFMIS หรือเพื่อนําเขาระบบอื่นๆ ของกรมฯ


3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ
เปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการกับวัสดุและครุภัณฑ โดยเริ่มตั้งแตการจัดซือ้
จัด หา การตรวจรั บ การจั ด ทํ า ทะเบี ย น การเบิ ก -จ า ย หรื อ ยื ม -คื น การจั ด ทํา รายงานต า งๆ เพื่ อ
ประโยชนในการบบริหารจัดการพัสดุ ซึ่งรายละเอียดของระบบงานพัสดุมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1) บันทึกการจัดซื้อจัดหาประเภทตางๆ
2) บันทึกทะเบียนพันธมิตรการคา
3) บันทึกทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4) บันทึกขอมูลการเบิก-จายวัสดุและครุภัณฑ
5) บันทึกขอมูลการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ
6) บันทึกขอมูลการโอนวัสดุและครุภัณฑ
7) บันทึกขอมูลการแทงจําหนายวัสดุและครุภัณฑ
8) บันทึกขอมูลการซอมบํารุงครุภัณฑ
9) จัดทํารายงานทะเบียนครุภัณฑ
10) จัดทํารายงานทะเบียนคุมวัสดุและสรุปผลการเบิกจายวัสดุ
11) จัดทํารายงานการแทงจําหนายวัสดุและครุภัณฑ
12) จัดทํารายงานการซอมบํารุง
13) จัดทํารายงานประวัติการซอมบํารุง
14) รายงานวัสดุคงเหลือ และรายการวัสดุที่ตองสั่งซื้อเพิ่มเติม
15) จัดทํารายงานคาเสื่อมราคา
16) จัดทํารานงานการตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑ
4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล
บันทึกขอมูลประวัติบุคลากรของ อปท. ขอมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอนยาย การชวย
ราชการ ตลอดจนการลาประเภทตา งๆ เพื่อ ประมวลผลจัด ทํา รายงานเกี่ ย วกั บ งานบุ คคลในการ
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารเพื่อกําหนดความดีความชอบ หรือลงโทษ รายละเอียดของระบบ
บริหารงานบุคคลมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรของ อปท. ทุกประเภท
2) บันทึกขอมูลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
3) บันทึกการลาประเภทตางๆของบุคลากร
4) บันทึกขอมูลการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรืออื่นๆ สําหรับขาราชการ
5) บันทึกขอมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6) บันทึกการโอนยาย การชวยราชการ การยืมตัว
7) บันทึกประวัติการฝกอบรม
8) บันทึกการออกของบุคลากร
9) บันทึกขอมูลการลงโทษของบุคลากร
10) จัดทํารายงานประวัติบุคลากร
11) จัดทําประวัติการปฏิบัติราชการของบุคลากร
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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12) จัดทํารายสรุปเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
13) จัดทํารายงานการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
14) จัดทํารายงานการลงโทษของบุคลากร
15) จัดทํารายงานอื่นๆเกี่ยวกับบุคลากรของ อปท.
5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสารบรรณ
เปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหนังสือราชการประเภทตางๆ อํานวยความสะดวกในการ
คนหาหรือติดตามหนังสือราชการภายในหนวยงาน รายละเอียดคุณสมบัติของระบบงานสารบรรณมี
ดังนี้
1) เป น โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารการจั ด การงานสารบรรณขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถรองรับผูใชงานไมจํากัดจํานวนผูใชงาน
3) สามารถทํางานบนระบบ Windows ภาษาไทยได
4) เปนระบบโปรแกรมที่สามารถรองรับเทคโนโลยีแบบเปด (สามารถแกไขปรับปรุงได)
โดยมีระบบเชื่อมตอ XML ในการดึงขอมูล
5) สามารถทํางานไดในระบบ internet และ intranet
6) สามารถแสดงการแจงเตือนเมื่อใสรายละเอียดขอมูลตางๆ ไมครบถวน
7) มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยสามารถกําหนดผูใชงานไดไมจํากัดจํานวน
8) สามารถตรวจสอบการทํางานของผูใชงาน ทั้งในขณะที่ใชงานและที่เคยเขามาใชงาน
9) สามารถกําหนดสิทธิ์ของกลุมผูใชงานและสิทธของผูใชงานในการเขาถึงขอมูลและจัดการ
ขอมูลในระบบได
10) สามารถกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลไดหลายระดับ ( การลบ/แกไข/เรียกดู/หามทํา
อะไรเลยเกี่ยวกับขอมูลนั้น)
11) สามารถรองรับการทํางานสารบรรณ ของหนวยงานตางๆ ภายในได
12) สามารถรับ-สงเอกสารประเภทตางๆ ใหกับหนวยงานตางๆ ภายในได
13) สามารถกําหนดประเภทของเอกสารประเภทตางๆได โดยไมจํากัดประเภทและจํานวน
14) สามารถกําหนดประเภทของแฟมเอกสารประเภทตางๆได โดยไม จํา กัดประเภทและ
จํานวน
15) สามารถกําหนดลักษณะการเดินเอกสาร ใหผานหนวยงานตางๆ ภายในได
16) สามารถกําหนดระดับความเรงดวนของเอกสารได
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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17) สามารถกําหนดเลขที่ของเอกสารไดโดยอัตโนมัติ
18) สามารถติดตามสถานะตางๆ ของเอกสารได
19) สามารถตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอนของเอกสารได
20) สามารถพิมพรายงานสรุปการรับหนังสือในแตละชวงเวลาได
21) สามารถพิมพรายงานสรุปการสงหนังสือในแตละชวงเวลาได
22) สามารถพิมพรายงานมาตรฐานตางๆได เชน รายงานทะเบียนเอกสารสงภายในและ
เอกสารสงตอ รายงานหนังสือรับ-สงรายเปนตน
23) สามารถจัดทํารายงานและขอมูลเชิงสถิติของระบบได
24) สามารถจัดทํารายงานเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือนสําหรับงานที่เสร็จเรียบรอย
และยังไมเสร็จ เพื่อจะคนหาวาขั้นตอนงานใดที่ลาชาเพื่อที่จะหาทางปรับปรุงและพัฒนา
ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
25) สามารถพิมพเอกสารตางๆ ที่จัดเก็บไวในระบบได (กรณีมีการจัดเก็บเอกสารเอาไวดวย)
26) สามารถสํารองขอมูลตางๆของระบบไดโดยอัตโนมัติ
27) สามารถบันทึกสถานที่เก็บขอมูลสํารองของระบบไดอยางอิสระ
28) สามารถสํารองขอมูลตางๆไดทั้งระบบ
29) ระบบจะตองมีเครื่องมือสําหรับการสํารองขอมูลและการนําขอมูลไปจัดเก็บใหมในการกู
ขอมูลกลับ
30) สามารถคนหาขอมูลเอกสารตาง ๆ หรือแฟมขอมูลตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
31) สามารถระบุตําแหนงของเอกสารและแฟมขอมูลที่ตองการไดอยางแมนยํา
32) สามารถคนหาเอกสารแบบ Profile search, Indexed search
33) สามารถคนหาขอมูลตางๆจากเงื่อนไขที่ซับซอนได
34) สามารถคนหาเอกสารหรือแฟมขอมูลตาง ๆ ผานขอมูลเอกสาร หรือแฟมขอมูลเชน ชื่อ
วันที่สรางเอกสาร วันที่ทําการแกไข หรือวันที่เขาไปดูขอมูลจากเอกสารนั้น ๆ keywords
ชื่อเจาของขอมูล เปนตน
35) สามารถคนหาเอกสารโดยใช Data Class ที่ผูใชกําหนดไวได
36) สามารถแจงขอความตางๆ และการเตือนตางๆ ของระบบ เมื่อมีเหตุการณใดๆ เกิดขึ้น
37) สามารถแสดงรายละเอีย ดเอกสารเชน ผูเ ปน เจ าของเอกสาร วัน ที่ แก ไข ประเภทของ
เอกสารประกอบการแสดงผล
38) สามารถทําหมายเหตุโตตอบลงบนเอกสารและปองกันหมายเหตุของแตละผูใช
39) สามารถทําการแกไขหรือลบหมายเหตุตาง ๆ ได
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40) สามารถสราง Data Class ตาง ๆ ที่กําหนดไดเองโดยผูใชดวย index ที่ผูใชสามารถ
กําหนดจากขอมูลหลาย ๆ ประเภท
41) สามารถเก็บขอมูลและทําการ index เอกสารตาง ๆ เพื่อใหสะดวกรวดเร็วในการเรียก
ขอมูลมาใช
42) มีคําสั่งในการ check-in และ check-out แกผูใชเอกสารเพื่อรองรับการรวมมือกันทํางาน
บนเอกสารเดียวกันหลาย ๆ ผูใช โดยการกําหนดใหระบบยินยอมใหผูใชบางคนเทานั้นที่
สามารถนําเอกสารออกมาแกไขได
43) สามารถสงเอกสารไปยัง Inbox หรือ Outbox ของผูใชแตละรายได
44) สามารถเชื่อมโยงเอกสารในการอางอิงจากเอกสารหนึ่งไปยังเอกสารที่เกี่ยวของ
45) สามารถรวมมือกันทํางานบนเอกสารตาง ๆ ภายใตการรักษาความปลอดภัย
46) ผูใชสามารถปฏิบัติงานบนเอกสาร หรือสงตอ หรือสงกลับเอกสารได
47) สามารถอางอิงงานกับผูใชคนอื่นได
48) สามารถติดตามงานผานการบันทึกสถิติของระบบ ซึ่งจะบันทึกการทํางานของผูใชทุกคน
ในระบบ
49) สามารถช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการแสดงบั น ทึ ก ข อ ความให ป ลอดภั ย ด ว ยการ
กําหนดวา User คนใดสามารถดูบันทึกได
50) สามารถเชื่อมตอ การรั บ-สงเอกสารตางๆ จากกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่ น ไดใน
อนาคต
6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บเอกสาร
เปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บหนังสือราชการประเภทตางๆ อํานวยความ
สะดวกในการคนหาหรือติดตามหนังสือราชการภายในหนวยงาน รายละเอียดคุณสมบัติของระบบงาน
จัดเก็บเอกสารมีดังนี้
1) เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการบริหารการจัดเก็บเอกสารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถรองรับผูใชงานไมจํากัดจํานวนผูใชงาน
3) สามารถทํางานบนระบบ Windows ภาษาไทยได
4) เปนระบบโปรแกรมที่สามารถรองรับเทคโนโลยีแบบเปด (สามารถแกไขปรับปรุงได)
โดยมีระบบเชื่อมตอ XML ในการดึงขอมูล
5) สามารถทํางานไดในระบบ internet และ intranet
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6)
7)
8)
9)

สามารถแสดงการแจงเตือนเมื่อใสรายละเอียดขอมูลตางๆ ไมครบถวน
มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยสามารถกําหนดผูใชงานไดไมจํากัดจํานวน
สามารถตรวจสอบการทํางานของผูใชงาน ทั้งในขณะที่ใชงานและที่เคยเขามาใชงาน
สามารถกําหนดสิทธิ์ของกลุมผูใชงานและสิทธของผูใชงานในการเขาถึงขอมูลและจัดการ
ขอมูลในระบบได
10) สามารถกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลไดหลายระดับ ( การลบ/แกไข/เรียกดู/หามทํา
อะไรเลยเกี่ยวกับขอมูลนั้น)
11) สามารถจัดเก็บเอกสารตางๆไดจากระบบโดยตรง
12) สามารถจัดเก็บเอกสารตางๆ (ขนาดเอกสารมาตรฐาน A4)ของหนวยงานตางๆ ภายในใน
รูปแบบตางๆ เชน MS-word ,MS-Excel, ไฟลรูปภาพ เปนตน ได
13) สามารถกําหนดประเภทของเอกสารประเภทตางๆได โดยไมจํากัดประเภท
14) สามารถทําการปรับปรุงรูปแบบเอกสารที่จัดเก็บได
15) สามารถพิมพเอกสารตางๆที่จัดเก็บอยูในระบบได
16) สามารถคนหาเอกสารตางๆที่จัดเก็บอยูในระบบได
17) สามารถคนหาขอมูลตาง ๆ ที่จัดเก็บอยูในระบบได
18) สามารถคนหาขอมูลตางๆจากเงื่อนไขที่ซับซอนได
19) สามารถคนหาเอกสารแบบ Profile search, Indexed search
20) สามารถคนหาเอกสารหรือ folder ตาง ๆ ผานขอมูลเอกสาร หรือ folder เชน ชื่อ วันที่
สราง วันที่ทําการแกไข หรือวันที่เขาไปดูขอมูลจากเอกสารนั้น ๆ keywords ชื่อเจาของ
ขอมูล เปนตน
21) สามารถคนหาเอกสารโดยใช Data Class ที่ผูใชกําหนดไวได
22) สามารถสํารองขอมูลตางๆของระบบไดโดยอัตโนมัติ
23) สามารถบันทึกสถานที่เก็บขอมูลสํารองของระบบไดอยางอิสระ
24) สามารถสํารองขอมูลตางๆไดทั้งระบบ
25) สามารถแจงขอความตางๆ และการเตือนตางๆ ของระบบ เมื่อมีเหตุการณใดๆ เกิดขึ้น
26) สามารถรองรับการ scan เอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
27) สามารถรองรับการ scan ผาน browser แบบ plug-in
28) สามารถรองรับการ scan ในปริมาณมาก ๆ
29) สามารถนําเขาภาพและเอกสารรูปแบบ electronic ตาง ๆ ได
30) สามารถระบุตําแหนงของเอกสารและแฟมเอกสารที่ตองการไดอยางแมนยํา
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31) สามารถแสดงภาพเอกสารตาง ๆ อยางเปนอิสระ
32) สามารถแสดงภาพเอกสารผานทาง browser plug-in หรือผานเครื่อง Client
33) สามารถอํานวยความสะดวกแกผูใชดวยความสามารถในการ zoom-in, zoom-out
34) สามารถแสดงรายละเอีย ดเอกสารเชน ผูเ ปน เจาของเอกสาร วั น ที่ แก ไข ประเภทของ
เอกสารประกอบการแสดงผล
35) สามารถทําหมายเหตุโตตอบลงบนเอกสารและปองกันหมายเหตุของแตละผูใช
36) สามารถแกไขหรือลบหมายเหตุตาง ๆ ได
37) สามารถสราง Data Class ตาง ๆ ที่กําหนดไดเองโดยผูใชดวย index ที่ผูใชสามารถ
กําหนดจากขอมูลหลาย ๆ ประเภท
38) สามารถเก็บขอมูลและทําการ index เอกสารตาง ๆ เพื่อใหสะดวกรวดเร็วในการเรียก
ขอมูลมาใช
39) มีคําสั่งในการ check-in และ check-out แกผูใชเอกสารเพื่อรองรับการรวมมือกันทํางาน
บนเอกสารเดียวกันหลาย ๆ ผูใช โดยการกําหนดใหระบบยินยอมใหผูใชบางคนเทานั้นที่
สามารถนําเอกสารออกมาแกไขได
40) สามารถ download ขอมูลเอกสารผาน HTTP
41) สามารถสงเอกสารไปยัง Inbox หรือ Outbox ของผูใชแตละรายได
42) สามารถเชื่อมโยงเอกสารในการอางอิงจากเอกสารหนึ่งไปยังเอกสารที่เกี่ยวของ
43) สามารถรวมมือกันทํางานบนเอกสารตาง ๆ ภายใตการรักษาความปลอดภัย
44) ผูใชสามารถปฏิบัติงานบนเอกสาร หรือสงตอ หรือสงกลับเอกสารได
45) สามารถอางอิงงานกับผูใชคนอื่นได
46) สามารถจัดทํารายงานและขอมูลเชิงสถิติของระบบได
47) สามารถติดตามงานผานการบันทึกสถิติของระบบ ซึ่งจะบันทึกการทํางานของผูใชทุกคน
ในระบบ
48) สามารถช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการแสดงบั น ทึ ก ข อ ความให ป ลอดภั ย ด ว ยการ
กําหนดวา User คนใดสามารถดูบันทึกได
49) ระบบจะตองมีเครื่องมือสําหรับการสํารองขอมูลและการนําขอมูลไปจัดเก็บใหมในการกู
ขอมูลกลับ
50) สามารถทํางานรวมกับระบบงานสารบรรณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
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7 ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
เปนระบบแสดงขอมูลผลการปฏิบัติงานทั้งหมดนํามาเปรียบเทียบทั้งในลักษณะตารางขอมูล
และกราฟขอมูล เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในแตละเรื่องไดเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
รายละเอียดของระบบศูนยรวมขอมูลสําหรับผูบริหาร มีดังนี้
1) แสดงขอมูลจากระบบสวนกลางนํามาแสดงผล
2) แสดงการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ ในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบขอมูล
3) แสดงกราฟเปรียบเทียบขอมูล
4) แสดงผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย
5) แสดงผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ
6) แสดงผลการเปรียบเทียบรายรับ
7) แสดงผลการเปรียบเทียบรายจายทั้งหมดเทียบกับคาจางทั้งหมด
8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนงาน/โครงการ
เปนระบบที่บันทึกขอมูลแผนการดําเนินงานของโครงการตางๆ จําแนกตามแผนงานของแต
ละปงบประมาณ บันทึกความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงานที่ไดกําหนดไวในขั้นตนของ
โครงการนั้น พรอมผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชนในการวางแผนและติดตามแผนงาน การใชเงิน
งบประมาณ หรือตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไวหรือไม ดังนั้นระบบ
สารสนเทศเพื่องานนโยบายและแผนมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลแผนงาน
2) บันทึกขอมูลการดําเนินงานของแผนงานแตละแผนงาน
3) บันทึกขอมูลการติดตามแผนงานที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
4) จัดทํารายงานการดําเนินงานของแผนงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด จําแนกตามแผนงาน
โครงการ หรืองาน
5) จัดทํารายงานสรุปผลการใชเงินงบประมาณในแตละแผนงาน
6) จัดทํารายงานความกาวหนาของแผนงานที่กําลังดําเนินการอยู
7) จัดทํารายงานสรุปแผนงานที่ดําเนินการแลวเสร็จและการติดตามแผนงานเหลานั้น
8) จัดทํารายงานทางดานสถิติเกี่ยวกับแผนงานตางๆ
9 ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามคําสั่งตางๆ
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เปนระบบบันทึกคําสั่งเพื่อสําหรับใหผูบริหารสามารถติดตามการทํางานและปญหาที่เกิดขึ้น
ไดสะดวก โดยผูบังคับบัญชาสามารถเรียกดูคําสั่งที่ตองการเพื่อติดตามขั้นตอนวาดําเนินการถึงขึ้น
ตอนและบุคคลไหนอยางไร รายละเอียดของระบบติดตามคําสั่งทั่วไป มีดังนี้
1) บันทึกรายละเอียดของคําสั่งตางๆ และสามารถแนบเอกสารได
2) ระบุผูรับปลายทางในการสงมอบงานหรือขออนุมัติงานได
3) สามารถอนุมัติคําสั่งได
4) สามารถปฏิเสธ/ยกเลิกคําสั่งได
5) ตรวจสอบสถานะภาพของหนังสือคําสั่งวาขณะนั้นอยูในสถานะอยางไร
6) ตรวจสอบผูรับงานที่รับเรื่องหนังสือคําสั่ง ณ ขณะนั้นวาผูใชคนไหนรับเรื่องนั้นๆ อยู
7) เก็บบันทึกประวัติในการบันทึกรายละเอียดคําสั่ง และประวัติขั้นตอนในการสง/มอบ ตอบ
รับ/ปฏิเสธ คําสั่งตางๆ ได
8) พิมพหนังสือคําสั่งได
9) สามารถรับการสั่งการจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของได
10 ระบบงานสถิติการคลัง
เป น ระบบที่ บั น ทึ ก ข อ มู ล ประมาณการรายรั บ รายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ การจั ด ทํ า
รายงานสถิติการรับและจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุน งบเฉพาะการ
โดยระบบสถิติการคลัง จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบงานการเงินและบัญชี เพื่อนําขอมูลมา
จัดทํารายงาน ดังนั้นระบบงานสถิติการคลัง มีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึก/แกไขการรับเงินรายไดจากภาษีจัดเก็บเองอาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย
2) บันทึก/แกไขการรับเงินรายไดจากภาษีรัฐบาลจัดสรรให อาทิ ภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนตหรือลอเลื่อน ภาษีสุรา อากรประมง ภาษีจัดสรรอื่น ๆ
3) บั น ทึ ก /แก ไ ขการรั บ เงิ น รายได จ ากค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและค า ปรั บ อาทิ
คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
4) บันทึก/แกไขการรับเงินรายไดจากทรัพยสิน อาทิ คาเชาที่ดิน รายไดจากขายทอดตลาดใน
ทรัพยสิน
5) บันทึก/แกไขการรับเงินรายไดจากสาธารณูปโภคและพาณิชย อาทิ เงินชวยเหลือจากการ
ประปา รายไดอื่น ๆ จากสาธารณูปโภคและพาณิชยอื่น ๆ
6) บันทึก/แกไขการรับเงินรายไดจากรายไดเบ็ดเตล็ด อาทิ คาขายเศษของ คาขายแบบ
แปลน รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
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7) บันทึก/แกไขการรับเงินรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป อาทิ เงินอุดหนุนทั่วไปลดชองวาง
ทางการคลัง เงินอุดหนุนทั่วไปอื่น ๆ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อาทิ เงินอุดหนุนดาน
การศึกษา
8) บันทึก/แกไขการรับเงินรายรับอื่นๆ อาทิ เงินกูกองทุนสิ่งแวดลอม
9) คํานวณรวมรายไดจากภาษีจัดเก็บ/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส /ป
10) คํานวณรวมรายไดจากภาษีรัฐบาลจัดสรรให/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
11) คํานวณรวมรายไดทรัพยสิน/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
12) คํานวณรวมรายไดจากสาธารณูปโภคและพาณิชย/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
13) คํานวณรวมรายไดเบ็ดเตล็ด/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
14) คํ า นวณรวมรายได จ ากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปและเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ /จั ด ทํ า รายงาน
ประจําเดือน/ไตรมาส/ป
15) คํานวณรวมรายรับอื่น ๆ จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
16) คํานวณรวมรายรับทั้งสิ้น/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
17) บันทึก/แกไขรายจายงบกลาง อาทิ คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย
18) บันทึก/แกไขรายจายประจํา อาทิ เงินเดือน คาจางประจํา คาวัสดุ
19) บันทึก/แกไขรายจายเพื่อการลงทุน อาทิ คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง
20) คํานวณรวมรายจายงบกลาง/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
21) คํานวณรวมรายจายประจํา/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
22) คํานวณรวมรายจายเพื่อการลงทุน/จัดทํารายงานประจําเดือน/ไตรมาส/ป
23) คํานวณรวมรายจายทั้งสิ้น/จัดทํารายงานการเงินและงบการเงินตาง ๆ /ประจําเดือน /
ไตรมาส/ป
24) คํานวณผลตางของรวมรายรับทั้งสิ้นกับรวมรายจายทั้งสิ้น
25) บันทึก/แกไขรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยถาวร อาทิ ขอมูลที่ดิน
26) สอบถาม/จัดทํารายงานและรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยถาวร
27) จัดทํางบตาง ๆ งบทดลอง จัดทํารายงาน
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11 ระบบพัฒนารายได/จัดเก็บรายได ซึ่งแยกออกเปนดังนี้
 ระบบงานพัฒนารายได
เปนระบบที่จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการหารายไดจากทรัพยสินอื่น เชน จากการเชาที่ดิน อาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ โดยระบบจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบบริหารงานพัสดุ ในสวนของ
ระบบครุภัณฑ สําหรับขอมูลที่ดิน อาคารหรือสิ่งปลูกสราง ระบบงานพัฒนารายไดมีคุณสมบัติดังนี้
1) จัดเก็บขอมูลการจัดเก็บรายไดอื่น นอกเหนือจากภาษีตางๆ
2) แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับครุภัณฑที่ดิน สิ่งกอสรางกับระบบบริหารงานพัสดุ
3) จัดทํารายงานสรุปการจัดเก็บรายไดอื่น ตามระยะเวลาที่กําหนด
4) จัดทําหนังสือแจงเตือนผูที่ไมมาชําระคาธรรมเนียมหรืออื่นๆที่ไดกําหนดไว
5) จัดทํารายงานสรุปรายรับจริงเปรียบเทียบกับรายรับที่ประมาณการ
6) จัดทํารายงานเปรียบเทียบรายรับและประมาณการรายรับยอนหลังอยางนอย 3 ป
ระบบงานเรงรัดรายได
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น บางครั้งไมสามารถจัดเก็บไดเนื่องจากผูอยูในเกณฑ
เสียภาษีไมมายื่นรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี หรือมายื่นรายการทรัพยสิน แตไมไดมาชําระ ดังนั้น
เมื่อมีการดําเนินคดี และมีการอายัดทรัพย แลวนําไปขายทอดตลาด กระบวนการเหลานี้จะตองมีการ
บันทึกลงในระบบงานเรงรัดรายได สําหรับนําไปจัดทํารายงาน หรือประกอบหลักฐานในการที่ตองมี
การสืบคนขอมูลยอนหลัง ดังนั้นระบบงานเรงรัดรายไดจึงตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลการดําเนินคดีกับผูไมมายื่นรายการทรัพยสิน หรือผูไมชําระภาษี
2) บันทึกขอมูลความคืบหนาของแตละคดี จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ
3) บันทึกผลการพิจารณาคดี
4) บันทึกรายการทรัพยสินที่อายัด/ยึด
5) บันทึกรายรับที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินรายการตางๆที่ยึดมา
6) จัดทํารายงานการติดตามความกาวหนาของการดําเนินคดีแตละคดี
7) จัดทํารายงานสรุปคดีที่สิ้นสุด และคดีที่อยูในระหวางการพิจารณา


12 ระบบงานนิติการ
เปนระบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางดานกฎหมายของอปท. บันทึกการ
ดําเนินคดีในแตละขั้นตอน เพื่อประโยชนในการติดตามการดําเนินคดี และเปนระบบที่ฐานขอมูล
ความรูทางกฎหมาย โดยระบบงานนิติการมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดี
บันทึกขอมูลความกาวหนาในแตละขั้นของคดีตางๆ
บันทึกฐานความรู ทางดานกฎหมายเพื่อประโยชนในการวิเคราะหทางกฎหมายขั้นตน
จัดทํารายงานการติดตามคดีแตละคดีหรือตามขอกําหนดที่เหมาะสม
จัดทํารายงานสถิติการดําเนินคดี ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินคดี
จัดทํารายงานประมวลผล ทางดานกฎหมายเบื้องตน เพื่อประกอบการพิจารณาของนิติ
กร
7) จัดทํารายงานเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินคดีสําหรับคดีที่มีรูปแบบใกลเคียงกับคดีที่
เคยเกิดหรือเคยดําเนินการมาแลว
8) เชื่อมตอกับระบบสารสนเทศตางๆ ของอปท.และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนใน
การจัดหาขอมูลประกอบการดําเนินคดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (front office)ประกอบดวย
13 ระบบทะเบียนสถานประกอบการ (กิจการบุหรี่ และสถานีบริการน้ํามัน)
เปนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมสถานประกอบการสถานีบริการน้ํามัน
หรือหองพัก หรือกิจการเกี่ยวกับบุหรี่ โดยระบบสารสนเทศจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกทะเบียนสถานประกอบการสถานีบริการน้ํามัน หรือหองพัก หรือบุหรี่ พรอมทําเล
ที่ตั้ง ในรูปแบบของแผนที่แมบท
2) บันทึกการขอจดทะเบียนประกอบการสถานีบริการน้ํามัน หองพัก หรืออื่นๆ
3) บันทึกการชําระภาษี คาธรรมเนียมตางๆ
4) จัดทํารายงานเพื่อติดตามผูคางชําระภาษี หรือ คาธรรมเนียม
5) จัดทํารายงานประมาณการรายรับประจําป
6) จัดทํารายงานรายไดประจําป และรายไดเปรียบเทียบยอนหลัง
7) จัดทํารายงานอื่นๆ ที่เหมาะสม
14 ระบบสารสนเทศการใหบริการทางดานสาธารณสุข ซึ่งแยกออกเปนดังนี้
 ระบบเวชระเบียน
บันทึกขอมูลประวัติของผูปวยที่มาใชบริการศูนยบริการสาธารณสุข การทําบัตรประจําตัว
ผูปวย การบันทึกขอมูลประวัติการรักษาของผูปวยแตละราย เพื่อประมวลผลจัดทํารายงานสําหรับ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ประกอบการพิจารณาของผูบริหารในการวางแผนการใหบริการที่ดีแกประชาชน ดังนั้นระบบเวช
ระเบียนมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลทะเบียนประวัติผูเขารับการรักษาที่ศูนยบริการสาธารณสุข
2) บันทึกขอมูลการใชบริการของผูปวย
3) บันทึกขอมูลการรักษาของผูปวย
4) บันทึกขอมูลการนําสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ
5) จัดทําบัตรประจําตัวผูปวย
6) จัดทํารายงานประวัติการรักษาของผูปวยแตละราย
7) จัดทํารายงานทางสถิติการใหบริการรักษาของศูนยบริการสาธารณสุข
8) จัดทํารายงานการนําสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลอื่น
9) จัดทํารายงานอื่นที่เกี่ยวของกับเวชระเบียน
ระบบงานเภสัชกรรม
เปนระบบบันทึกขอมูลทางดานเภสัชกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาในการสั่งจายยาของ
เภสัชกร หรือเจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุข ระบบงานเภสัชกรรมมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลทะเบียนยา คุณสมบัติที่สําคัญของยา
2) เชื่อมโยงกับระบบคลังยาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลใหเหมาะสม
3) บันทึกผลกระทบของการใชยาในการรักษาผูปวยในกรณีตางๆ
4) จัดทํารายงานทะเบียนทางเภสัชกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยาในการรักษาผูปวย


ระบบงานจัดเก็บรายได
บันทึกขอมูลการชําระคารักษาพยาบาลของผูปวยที่ใชบริการศูนยบริการสาธารณสุข และ
ประมวลผลจัดทํารายงานการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารศูนยบริการสาธารณสุขให
สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของระบบชําระคารักษาพยาบาลมีดังนี้
1) บันทึกขอมูลการชําระเงินคารักษาพยาบาลของผูปวย
2) บันทึกขอมูลการชําระคาธรรมเนียมในการรับบริการทางดานสาธารณสุข
3) จัดทํารายงานการเงิน
4) จัดทํารายงานสรุปสถิติทางการเงิน
5) จัดทํารายงานอื่นๆเกี่ยวกับรายไดของงานสาธารณสุข
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ระบบทะเบียนประวัติการใหบริการวัคซีน
บันทึกขอมูลการใหบริการวัคซีนแกประชาชนและสัตวเลี้ยง โดยบันทึกแผนการปฏิบัติงาน ผล
การดําเนินการตามแผน เพื่อประโยชนในการติดตามและใหบริการอยางทั่วถึง รายละเอียดคุณสมบัติ
ของระบบทะเบียนประวัติการใหบริการวัคซีนมีดังนี้
1) บันทึกประวัติของผูรับบริการวัคซีน
2) บันทึกประวัติของสัตวเลี้ยงที่มารับวัคซีนและทะเบียนเจาของสัตวเลี้ยง
3) บันทึกแผนการดําเนินงานการใหบริการวัคซีนของงานสาธารณสุข
4) บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนงานการใหบริการวัคซีน
5) บันทึกขอมูลการระบาดของโรคจากสัตวประเภทตางๆ
6) จัดทํารายงานการใหบริการวัคซีนแกคนและสัตวเลี้ยง
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการวัคซีน
8) จัดทํารายงานสรุปสถิติการใหบริการวัคซีน
9) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการระบาดของโรค


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางทันตสาธารณสุข
เป น ระบบสารสนเทศเพื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล แผนการดํ า เนิ น งานการให บ ริ ก ารทางด า นทั น ต
สาธารณสุขแกประชาชน ผลการดําเนินงานตามแผนการที่กําหนดไว เพื่อประมวลผลและติดตามผล
การใหบริการทางดานทันตสาธารณสุขแกประชาชน รายละเอียดคุณสมบัติมีดังนี้
1) บันทึกแผนการใหบริการทางดานทันตสาธารณสุข
2) บันทึกผลการดําเนินงานการใหบริการทางดานทันตสาธารณสุข
3) บันทึกประวัติผูรับบริการ
4) เชื่อมโยงขอมูลกับระบบเวชระเบียนในการบันทึกประวัติการใหบริการแกผูรับบริการแตละ
ราย
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการทางดานทันตสาธารณสุข
6) จัดทํารายงานสถิติการใหบริการทางดานทันตสาธารณสุข
7) จัดทํารายงานประวัติการรับบริการทางทันตสาธารณสุข


ระบบคลังยา
เปนระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการคลังยาของศูนยบริการสาธารณสุข ซึ่งบันทึกขอมูลการ
เบิกจายยา การสั่งซื้อ การจําหนายยาที่หมดอายุ รายละเอียดคุณสมบัติของระบบคลังยามีดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

บันทึกการจัดซื้อ/จัดหายา
บันทึกการเบิก-จายยา
บันทึกการจําหนายยาที่หมดอายุ
จัดทํารายงานคลังยา
จัดทํารายงานยาที่ตองจัดซื้อจัดหา
จัดทํารายงานสถิติการเบิก-จายยา
จัดทํารายงานการจําหนายยาหมดอายุ
จัดทํารายงานอื่นๆเกี่ยวกับยา

15 ระบบสารสนเทศเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
เป น ระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารข อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ ข องงานต า ง ๆ เพื่ อ ให ข อ มู ล ที่
ประชาสัมพันธมีความทันสมัยและมีความสะดวกในการปรับเปลี่ยนขอมูลของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ระบบขอมูลขาวสารประชาสัมพันธมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลประชาสัมพันธ
2) เผยแพรขอมูลประชาสัมพันธโดยผานระบบเครือขายสากล
3) จัดทํารายงานการปรับปรุงขอมูลการประชาสัมพันธ
4) จัดทํารายงานการใชบริการขอมูลประชาสัมพันธของผูที่สนใจ
5) จัดทํารายงานสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของ

16 ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเรื่องราวรองทุกขตางๆ
เป น ระบบบั น ทึ ก ข อ มู ล การร อ งทุ ก ข ห รื อ เรื่ อ งร อ งเรี ย นของประชาชน รวมถึ ง การติ ด ตาม
ประเมินผลเรื่องดังกลาว เพื่อสงไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป โดยระบบจะตองติดตาม
และรายงานความกาวหนาของคํารองที่ประชาชนไดยื่นไว รายละเอียดของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงบประมาณ มีดังนี้
1) บันทึกขอมูลเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของประชาชน และสามารถแนบเอกสารประกอบ
ได
2) กําหนดหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาเรื่องราวเหลานั้น
3) บันทึกความกาวหนาของการรองทุกข/รองเรียนแตละเรื่องของประชาชน
4) ติดตามเรื่องราวการรองทุกข/รองเรียนและจัดทํารายงานการติดตามดังกลาว
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5) จัดลําดับความสําคัญขอเรื่องรองทุกข/รองเรียนตามความเรงดวน
6) จัดทํารายงานสถิติเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนเพื่อเสนอผูบริหาร
17 ระบบฐานขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย
เปนระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลของ อปท. โดยบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บและทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรที่
รั บ ผิ ด ชอบตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ตลอดจนการติ ด ตามเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการให บ ริ ก าร
สุขาภิบาลตางๆ ดังนั้นระบบสารสนเทศเพื่อการสุขาภิบาลมีคุณสมบัติดังนี้
1) บั น ทึ ก ข อ มู ล คํ า ร อ งให จั ด การทางด า นสุ ข าภิ บ าลเช น ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล จาก
ประชาชนหรือสถานประกอบการ
2) บันทึกขอมูลการดําเนินการตามคํารองดังกลาว
3) บันทึกขอมูลการกําจัดขยะในรูปแบบตางๆ
4) บันทึกขอมูลปริมาณน้ําเสีย-น้ําทิ้งของบานเรือนและสถานประกอบการตางๆ
5) บันทึกขอมูลการจัดเก็บคาธรรมเนียมคาน้ําเสีย-น้ําทิ้ง
6) บันทึกขอมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ําในโรงบําบัดน้ําเสีย คาใชจายในการดําเนินการ
7) จั ด ทํ า รายงานปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ ดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ ในแต ล ะวั น เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาฝงกลบขยะ
8) จัดทํารายงานสถิติในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
9) จัดทํารายงานคุณภาพน้ําในโรงบําบัดน้ําเสีย คาใชจายในการดําเนินการ
10) จัดทํารายงานปริมาณการกําจัดน้ําเสีย-น้ําทิ้ง และแนวโนมการเจริญเติบโตของสถาน
ประกอบการ
11) จัดทํารายงานสถิติคาใชจายในการดําเนินการกําจัดน้ําเสีย-น้ําทิ้ง
18 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาธรรมเนียมขยะ
เปนระบบที่บนั ทึกขอมูลประวัติของครัวเรือนในแตละทองที่ ที่ไดมีการจายคาธรรมเนียมใน
การเก็บขยะของทางองคกรปกครองสวนทองถิน่ รายละเอียดของระบบการจัดการคาธรรมเนียมขยะมี
คุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลครัวเรือนที่ตองจายคาธรรมเนียม
2) บันทึกขอมูลการจายคาธรรมเนียมของแตละครัวเรือน
3) จัดทําใบเสร็จคาธรรมเนียม
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4) จัดทํารายงานสรุปยอดคาธรรมเนียม
5) จัดทําเอกสารแจงเตือนกรณีคางจายคาธรรมเนียม
19 ระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนระบบบันทึกขอมูลการเกิดสาธารณภัย การใหการชวยเหลือหรือแกไขบรรเทาสาธารณ
ภัย และประมวลผลจัดทํารายงานสถิติเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัยตางๆ เพื่อประโยชนในการวางแผน
ปองกัน หรือแกไข โดยระบบสารสนเทศเพื่องานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายละเอียดดังนี้
1) บันทึกขอมูลการใหการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
2) บันทึกขอมูลการเกิดสาธารณภัย
3) บันทึกขอมูลติดตามการใหการชวยเหลือผูประสบภัย
4) บันทึกขอมูลการกอเหตุทะเลาะวิวาท
5) บันทึกขอมูลทะเบียนผูกระทําผิด
6) บันทึกขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับการกอเหตุความไมสงบเรียบรอย
7) จัดทํารายงานสถิติการเกิดสาธารณภัยและสถิติการใหการชวยเหลือผูประสบภัย
8) รายงานตํ า แหน ง และรายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข อ งของการเกิ ด สาธารณภั ย ในแผนที่ เพื่ อ
ประโยชนในการวางแผนชวยเหลือหรือแกไข
9) จัดทํารายงานการกอเหตุทะเลาะวิวาท
10) จัดทํารายงานสรุปการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
11) จัดทํารายงานทะเบียนผูกระทําผิด
12) จัดทํารายงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการกอเหตุความไมสงบเรียบรอย
20 ระบบฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว ซึ่งแยกออกเปนดังนี้
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บขอมูลโรงแรมและที่พัก
บัน ทึก ข อมู ลของสถานประกอบการทางดา นที่พั ก อาศั ย ประเภทตา งๆ ในเขตอปท. เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจทั่วไป คุณสมบัติของระบบมี
ดังนี้
1) บันทึกขอมูลที่พักอาศัยประเภทตางๆ ในเขตอปท.
2) เชื่อมโยงกับระบบแผนที่ในการรายงานตําแหนงที่ตั้งของที่พักอาศัยแตละแหงในอปท.
3) มีสวนของการบริหารจัดการขอมูลที่จะประชาสัมพันธ เพือ่ ใหการนําขอมูลใหมเขาสูร ะบบ
หรือการนําขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบ
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4) ประชาสัมพันธขอมูลโดยผานระบบเครือขายสากล และผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูล
ตางๆโดยผานโปรแกรม Web Browser
5) จัดทํารายงานสถิติการใชบริการของนักทองเที่ยวหรือผูสนใจทั่วไป
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลรานอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง
บันทึกขอมูลของสถานประกอบการประเภทรานอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิงและอื่นๆ
ในเขตอปท. เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการให บ ริ ก ารข อ มู ล แก นั ก ท อ งเที่ ย วหรื อ ผู ที่ ส นใจทั่ ว ไป
คุณสมบัติของระบบมีดังนี้
1) บันทึกขอมูลรานอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง
2) เชื่อมโยงกับระบบแผนที่ในการรายงานตําแหนงที่ตั้งของรานอาหาร สถานบริการ สถาน
บันเทิงและอื่นๆ
3) มีสวนของการบริหารจัดการขอมูลที่จะประชาสัมพันธ เพือ่ ใหการนําขอมูลใหมเขาสูร ะบบ
หรือการนําขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบ
4) ประชาสัมพันธขอมูลโดยผานระบบเครือขายสากล และผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูล
ตางๆโดยผานโปรแกรม Web Browser
5) จัดทํารายงานสถิติการใชบริการของนักทองเที่ยวหรือผูสนใจทั่วไป


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลแหลงทองเที่ยว
บันทึกขอมูลแหลงทองเที่ยว ภาพประกอบแหลงทองเที่ยว และสภาพพื้นที่ จุดเดนของแหลง
ทองเที่ยว เพื่อชักจูงใหนักทองเที่ยวมีความสนใจในแหลงทองเที่ยวแตละแหง รายละเอียดของระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลแหลงทองเที่ยวมีดังนี้
1) บันทึกขอมูลแหลงทองเที่ยว สภาพพื้นที่ จุดเดนของแหลงทองเที่ยว
2) บันทึกภาพประกอบหรือสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวแตละแหง
3) มีสวนของการบริหารจัดการขอมูลที่จะประชาสัมพันธ เพือ่ ใหการนําขอมูลใหมเขาสูร ะบบ
หรือการนําขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบ
4) ประชาสัมพันธขอมูลโดยผานระบบเครือขายสากล และผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูล
ตางๆโดยผานโปรแกรม Web Browser
5) จัดทํารายงานสถิติการใชบริการของนักทองเที่ยวหรือผูสนใจทั่วไป
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ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ บริการสอบถามดาน
การทองเที่ยว
เพื่อใหการบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว ตลอดจนขอมูลเพื่อการวางแผนในการสงเสริมการ
ท อ งเที่ ย วของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ระบบสารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาและส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วมี
รายละเอียดปรากฏดังนี้
1) บันทึกขอมูลแผนงาน หรือโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
2) บันทึกขอมูลกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลตางๆ
3) บันทึกความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการตางๆ
4) มีสวนของการบริหารจัดการขอมูลที่จะประชาสัมพันธ เชน การนําขอมูลใหมเขาสูระบบ
หรือการนําขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบที่งายและสะดวกในการใชงาน
5) ประชาสัมพันธขอมูลโดยผานระบบเครือขายสากล และผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูล
ตางๆโดยผานโปรแกรม Web Browser
6) สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับสถานบริการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อประโยชนใน
การประชาสัมพันธการทองเที่ยว และขอมูลอื่นๆที่จําเปนสําหรับนักทองเที่ยว เชน ขอมูลที่
พัก สถานบริการ แหลงทองเที่ยว ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ เปนตน
7) จัดทํารายงานติดตามความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการตางๆแตละโครงการ
8) จัดทํารายงานสรุป สถิติทางดานการดําเนินงานของแผนงานหรือโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเปนรายเดือน รายไตรมาส รายป หรือตามระยะเวลาที่กําหนด


21 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการจราจร และวิศวกรรมจราจร
เป น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การควบคุ ม การจราจร โดยระบบจะบั น ทึ ก ข อ มู ล การใช ถ นน
โครงสรางถนน ปริมาณรถบนถนนที่ไดจากกลองโทรทัศนวงจรปดในเขตสัญญาณไฟแตละจุด และ
ประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารทางดานการจราจร ระบบวิศวกรรมการจราจรมี
คุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลโครงสรางถนน
2) บันทึกขอมูลการปรับปรุงโครงสรางถนนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) เชื่อมตอกับกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อตรวจนับปริมาณรถที่บริเวณแยกไฟแดงตางๆ
4) บันทึกขอมูลการแจง รองเรียน จากประชาชนเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมาย
จราจร
5) กําหนดผูรับผิดชอบในการซอมบํารุง
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6) บันทึกขอมูลความกาวหนาของการซอมบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมาย
จราจร
7) จัดทํารายงานการวิเคราะหเกี่ยวกับการจราจรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการควบคุม
การจราจร
8) รายงานตําแหนงของการจราจรที่คับคั่ง
9) จัดทํารายงานสถิติเกี่ยวกับการจราจร
10) จัดทํารายงานเสนทางที่เหมาะสมในการเดินรถในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยง
ปญหาการจราจร
11) เชื่อมโยงกับกลองโทรทัศนวงจรปดตามจุดตางๆของไฟแดงเพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไดทราบสถานการณและดําเนินการควบคุมการจราจร
22 ระบบทะเบียนผูประกอบการคาขายในตลาดสดและแผงลอย
เป น ระบบสารสนเทศที่ บั น ทึ ก ข อ มู ล การประกอบการค า ในตลาดสด และแผงลอย เพื่ อ
ประโยชนในการจัดระเบียบ การเก็บคาธรรมเนียมตางๆ โดยระบบสารสนเทศมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกทะเบียนผูประกอบการคาในตลาดสดและแผงลอย
2) บันทึกการชําระภาษี คาธรรมเนียมตางๆ
3) จัดทํารายงานเพื่อติดตามผูคางชําระภาษี หรือ คาธรรมเนียม
4) จัดทํารายงานประมาณการรายรับประจําป
5) จัดทํารายงานรายไดประจําป และรายไดเปรียบเทียบยอนหลัง
6) จัดทํารายงานอื่นๆ ที่เหมาะสม
23 ระบบฐานขอมูลชุมชน/ครอบครัว และปญหายาเสพติด
เปนระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของครอบครัวตางๆในเขตการปกครองของ
อปท. ซึ่งระบบทะเบียนครอบครัวจะเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลบางสวนที่
จําเปนเกี่ยวกับประชาชน ในการจัดทํารายงาน สําหรับประกอบการตัดสินใจในการสงเสริมกิจกรรม
ครอบครัว หรือวางแผนในการแกไขปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด รายละเอียดของระบบมีดังนี้
1) บันทึกขอมูลทะเบียนครอบครัว
2) บันทึกแผนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมเกี่ยวกับครอบครัว
3) เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎร
4) จัดทํารายงานทะเบียนครอบครัว
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5) จัดทํารายงานสถิติตางๆ เกี่ยวกับครอบครัว
6) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว
24 ระบบควบคุมการใชเครื่องจักรกล
เป น ระบบที่ บั น ทึ ก ข อ มู ล การใช เ ครื่ อ งจั ก รกล การซ อ มบํ า รุ ง ประวั ติ ค วามเสี ย หายของ
เครื่องจักรกล การทําฎีกาแจงการซอมไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตอ ประมวลผล
เพื่อจัดทํารายงานการใชเครื่องจักรกล การซอมบํารุง สําหรับวางแผนในการดําเนินงาน รายละเอียด
คุณสมบัติของระบบควบคุมการใชเครื่องจักรกลมีดังนี้
1) บันทึกขอมูลการใชงานเครื่องจักรกล
2) บันทึกขอมูลการแจงซอมเครื่องจักรกล
3) บันทึกขอมูลประวัติการซอมบํารุงเครื่องจักรกล
4) จัดทําฎีกาซอมเครื่องจักรกล
5) จัดทํารายงานสรุปการใชงานเครื่องจักรกล
6) จัดทํารายงานประวัติการซอมบํารุง
25 ระบบงานกิจการเทศพาณิชย
เปนระบบที่บันทึกขอมูลเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย ซึ่งเริ่มตนจากผูประกอบการยื่นคํารอง
ขออนุ ญ าตประกอบการ จนกระทั่ ง มี ก ารอนุ มั ติ ใ ห ป ระกอบการได หรื อ ไม อ นุ มั ติ ป ระกอบการ
รายละเอียดคุณสมบัติของระบบมีดังนี้
1) บันทึกขอมูลคํารองขออนุญาตประกอบการของผูประกอบการ
2) บันทึกความกาวหนาของการพิจารณาคําขออนุญาตประกอบการพาณิชย
3) บันทึกการชําระคาธรรมเนียม
4) บันทึกทะเบียนผูประกอบการ
5) บันทึกขอมูลการจับกุมและการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิด
6) จัดทํารายงานการจับกุมและสถิติการกระทําผิดของผูกระทําผิด
7) จัดทํารายงานการเปรียบเทียบปรับและการนําสงเงิน
8) รายงานสถิติการกระทําผิดของอปท. เพื่อประโยชนในการติดตามและแกไขหรือปองกัน
9) เชื่ อ มโยงกั บ ระบบแผนที่ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณากรณี ที่ มี ก ารล ว งล้ํ า พื้ น ที่ ข อง
ผูประกอบการ
10) จัดทํารายงานการขออนุญาตประกอบการพาณิชย
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11) จัดทํารายงานสรุปรายรับ
12) จัดทํารายงานสถิติทางดานการประกอบการพาณิชย
26 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใบอนุญาตกอสราง
เปนระบบที่บนั ทึกขอมูลการปลูกสรางอาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ บันทึกขอมูลเอกสารตางๆใน
การขออนุญาตกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ บันทึกขอมูลใบอนุญาตในการกอสราง รายละเอียด
ของระบบการจัดการใบอนุญาตกอสรางมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลอาคารสิ่งปลูกสราง
2) บันทึกขอมูลใบอนุญาต คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
3) จัดเก็บเอกสารตางๆที่เกีย่ วของในการขออนุญาต
4) จัดทําใบอนุญาต
5) จัดทํารายงานสรุปยอดการขออนุญาต
6) จัดทํารายงานสรุปยอดคาธรรมเนียม
27 ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เปนโปรแกรมที่พั ฒนาขึ้น เพื่ อใชในการบริหารการจัดการภาษีและทะเบียนทรั พย สิน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บันทึกฐานขอมูลภาษีตางๆ ของแตละทองถิ่นเพื่อจัดเก็บเปนรายไดหลัก
ในการนํามาพัฒนาทองถิ่น
1) เป น ระบบโปรแกรมที่ ส ามารถรองรับ เทคโนโลยี แ บบเป ด (สามารถแกไ ขปรั บ ปรุ ง ให
สามารถใชงานเขากับแตละองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ)
2) สามารถเขาใชงานไดทั้งในองคกรและจากภายนอกองคกร (ระบบ Internet และ
Intranet)
3) สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Windows
4) สามารถสื่อสารภายในระบบเพื่อใหผูใชงานสามารถติดตอสื่อสารกันได
5) สามารถกําหนดสิทธิ์ของกลุมผูใชงานในการเขาถึงขอมูลและจัดการขอมูลในระบบได
6) สามารถกําหนดผูใชงานไดไมจํากัดจํานวน
7) สามารถตรวจสอบการทํางานของผูใชงานทั้งในขณะที่กําลังใชงานและที่เคยเขามาใชงาน
8) สามารถกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลไดหลายระดับ (การลบ/แกไข/เรียกดู/หามทําอะไร
เลยเกี่ยวกับขอมูลนั้น)
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9) สามารถเชื่อมโยงขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสินเขากับขอมูลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรไดทันที
10) สามารถทําการสํารองขอมูลตางๆของระบบไดโดยอัตโนมัติ
11) สามารถถอดรหัสชื่อของเจาของทรัพยสินไดโดยอัตโนมัติ เพียงแคบันทึกชื่อและนามสกุล
ในระบบ
12) สามารถแสดงการแจงเตือนเมื่อใสรายละเอียดขอมูลไมครบถวน
13) สามารถนําเขา/แกไข/ปรับปรุง ขอมูลรายละเอียดตางๆของขอมูลแปลงที่ดินได
14) สามารถกําหนดเลขที่ Zone Block Lot ใหกับขอมูลที่ดินไดโดยอัตโนมัติ
15) สามารถนําเขาขอมูลและพิมพสําเนาเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแตละแปลงได
16) สามารถคํานวณคาภาษีบํารุงทองที่ ที่ตองเสียไดโดยอัตโนมัติ
17) สามารถใสรายละเอียดการทําประโยชนของแปลงที่ดินไดโดยครบถวน
18) สามารถใสรายละเอียดผูถือกรรมสิทธิ์รวมของแปลงที่ดินได
19) สามารถทําการเพิ่มแปลง รวมแปลง แบงแยกแปลง จากขอมูลเดิมได
20) สามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไดโดยไมตองบันทึกขอมูลซ้ําอีกครั้ง
21) สามารถตั้งคาหนวยที่ตั้งของแปลงที่ดินไดอยางอิสระ
22) สามารถคนหาแปลงที่ดินไดจากเงื่อนไขตางๆได
23) สามารถนําเขา/แกไข/ปรับปรุง ขอมูลรายละเอียดตางๆของขอมูลโรงเรือนได
24) สามารถนําเขาและพิมพรูปภาพโรงเรือนแตละโรงเรือนได
25) สามารถคํานวณคาภาษีโรงเรือน ที่ตองเสียไดโดยอัตโนมัติ
26) สามารถใสรายละเอียดการทําประโยชนของโรงเรือนไดโดยครบถวน
27) สามารถใสรายละเอียดผูถือกรรมสิทธิ์รวมและผูครอบครองโรงเรือนได
28) สามารถทําการรื้อถอนอาคารไดโดยที่ยังเก็บขอมูลโรงเรือนเดิมเอาไว
29) สามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์โรงเรือนไดโดยไมตองบันทึกขอมูลซ้ําอีกครั้ง
30) สามารถตั้งคาทําเลที่ตั้งของโรงเรือนไดอยางอิสระ
31) สามารถคนหาขอมูลโรงเรือนไดจากเงื่อนไขตางๆได
32) สามารถนําเขา/แกไข/ปรับปรุง ขอมูลรายละเอียดตางๆของขอมูลปายได
33) สามารถนําเขาและพิมพรูปภาพปายแตละปายได
34) สามารถคํานวณคาภาษีปาย ที่ตองเสียไดโดยอัตโนมัติ
35) สามารถใสรายละเอียดขอมูลตางๆของปายไดโดยครบถวน
36) สามารถใสรายละเอียดผูครอบครองปายได
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37) สามารถทําการรื้อถอนปายไดโดยที่ยังเก็บขอมูลปายเดิมเอาไว
38) สามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์ปายไดโดยไมตองบันทึกขอมูลซ้ําอีกครั้ง
39) สามารถเลือกสถานที่ติดตั้งของปายไดอยางอิสระ
40) สามารถคนหาขอมูลปายไดจากเงื่อนไขตางๆได
41) สามารถนําเขา/แกไข/ปรับปรุง ขอมูลรายละเอียดตางๆของขอมูลใบอนุญาตได
42) สามารถพิมพใบอนุญาตเพื่อใชอางอิงได
43) สามารถคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาต ที่ตองเสียไดโดยอัตโนมัติ
44) สามารถใสรายละเอียดขอมูลตางๆของใบอนุญาตไดโดยครบถวน
45) สามารถทําการยกเลิกใบอนุญาตไดโดยที่ยังเก็บขอมูลใบอนุญาตเดิมเอาไว
46) สามารถทําการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมตองบันทึกขอมูลซ้ําอีกครั้ง
47) สามารถคนหาขอมูลใบอนุญาตไดจากเงื่อนไขตางๆได
48) สามารถรองรับขอมูลประเภทใบอนุญาตและประเภทกิจการไดอยางอิสระ
49) สามารถรองรับการปดเศษทศนิยมคาภาษีไดหลายรูปแบบ
50) สามารถแกไขอัตราภาษี รองรับอัตราภาษีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต
51) สามารถกําหนดรายละเอียดการตั้งคาอัตราภาษีตางๆ และอัตราการลดหยอนภาษีตาง ๆ
ไดอยางอิสระ
52) สามารถกําหนดอัตราภาษีไดจากทําเลที่ตั้ง หนวยที่ตั้ง ลักษณะการใชประโยชน และการ
ลดหยอนตางๆได
53) สามารถทําการคํานวณคาภาษีพรอมทั้งคาปรับในกรณีที่มายื่นแบบ/ชําระคาภาษี เกิน
กําหนดเวลาไดโดยอัตโนมัติ
54) สามารถเปลี่ยนแปลงคาภาษีตามผูประเมินเห็นสมควรได
55) สามารถจัดเก็บขอมูลการชําระภาษี เลขที่ เลมที่ และวันที่ของใบเสร็จรับเงินคาภาษีได
พรอมทั้งพิมพใบเสร็จรับเงิน
56) สามารถรองรับการเก็บภาษีของหางสรรพสินคา โดยสามารถแบงการเก็บไดหลายสวน
57) สามารถเลือกคิดภาษีปายไดจากพื้นที่จริงของปาย หรือ ตาม พรบ. ภาษีปาย
58) สามารถออกเลขสํารวจ และเลขรับไดโดยอัตโนมัติ
59) สามารถรองรับการผอนชําระภาษี 3 งวด ตามระเบียบราชการวาดวยการจัดเก็บภาษีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
60) สามารถออกรายงาน ผ.ท. ตางๆไดดังนี้
• ผ.ท. 1
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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• ผ.ท. 2
• ผ.ท. 3
• ผ.ท. 4
• ผ.ท. 5
• ผ.ท. 6
• ผ.ท. 12
• ผ.ท. 13
• ผ.ท. 17
61) สามารถออกรายงานเปลี่ยนแปลงของขอมูลตาง ๆ ไดดังนี้
• รายงานการเพิ่ม/แบงแยก/รวมแปลง ของขอมูลที่ดิน
• รายงานการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• รายงานการเพิ่ม/รื้อถอน ขอมูลโรงเรือน
• รายงานการโอนกรรมสิทธิ์โรงเรือน
• รายงานการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของโรงเรือน
• รายงานการเพิ่ม/รื้อถอน ขอมูลปาย
• รายงานการโอนกรรมสิทธิ์ปาย
• รายงานการขออนุญาต/ยกเลิก ขอมูลใบอนุญาต
62) สามารถออกหนังสือราชการตางๆ ไดดังนี้
• หนังสือแจงกําหนดการยื่นแบบเสียภาษี
• หนังสือแจงเตือนใหยื่นแบบเสียภาษี
• หนังสือแจงเตือนใหมาชําระภาษี
• หนังสือแจงการตออายุใบอนุญาต
63) สามารถออกรายงานสรุปรายชื่อผูเขาขาย/ไมเขาขาย ที่ตองเสียภาษีได
64) สามารถออกรายงานเกี่ยวกับคาภาษีตางๆ ไดดังนี้
• รายงานรายชื่อผูอยูในขายตองเสียภาษี
• รายงานการยื่นแบบเสียภาษี
• รายงานการแจงผลการประเมินภาษี
• รายงานภาษีคางชําระ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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• รายงานรายชื่อผูขอใบอนุญาต
65) สามารถออกรายงานสรุปยอดภาษีตางๆ ไดดังนี้
• รายงานสรุปยอดภาษีทุกประเภท
• รายงานสรุปยอดภาษีบํารุงทองที่
• รายงานสรุปยอดภาษีโรงเรือน
• รายงานสรุปยอดภาษีปาย
• รายงานสรุปยอดคาธรรมเนียมใบอนุญาต
66) สามารถออกรายงานอื่นๆไดดังนี้
• รายงานใบเสร็จรับเงิน
• รายงานสรุปยอดภาษีคางชําระ
• รายงาน กค.1
• รายงาน กค.2
• รายงานแบบ 1 รายงานการปรับขอมูล
• รายงานแบบ 2 รายงานการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
• รายงานแบบ 2/1 รายงานการใชทะเบียนทรัพยสินในการจัดเก็บรายได
67) สามารถออกเอกสาร ภ.บ.ท.5 ภ.ร.ด.2 ภ.ป.1 ได
68) สามารถออกเอกสาร ภ.บ.ท.9 ภ.ร.ด.8 ภ.ป.3 ได
69) สามารถออกเอกสาร ภ.บ.ท.11 ภ.ร.ด.12 ภ.ป.7 ได
70) มีเครื่องมือมาตรฐานในการใชงาน (Map view control) เชน การเลือก ยอ ขยาย เลื่อน
ตําแหนง วัดระยะทาง แสดงรายละเอียด พิมพรูปแผนที่ ฯลฯ
71) สามารถเลือกแสดงชั้นขอมูล บนแผนที่ได
72) สามารถคนหาและแสดงตําแหนงของขอมูลทรัพยสินบนแผนที่ได
73) สามารถแสดงตําแหนงของทรัพยสินโดยการเชื่อมตอผานทะเบียนทรั พยสินและจาก
ทะเบียนทรัพยสินผานไปยังแผนที่ได
74) สามารถแสดงขอมูลรายละเอียดและอัตราภาษีของทรัพยสินแตละประเภทได
28 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบน้ําอุปโภคในทองถิ่น
เปนระบบที่บนั ทึกขอมูลประวัติของครัวเรือนในแตละทองที่ ที่ตองจายคาน้าํ ประปา/บาดาล
ใหกับทางองคกรปกครองสวนทองถิน่ รายละเอียดของระบบการน้ําอุปโภค มีคุณสมบัติดังนี้
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1)
2)
3)
4)
5)

บันทึกขอมูลครัวเรือนที่ตองจายคาน้ําอุปโภค
บันทึกขอมูลการจายคาน้าํ อุปโภคของแตละครัวเรือน
จัดทําใบเสร็จคาน้ําอุปโภค
จัดทํารายงานสรุปยอดคาน้าํ อุปโภค
จัดทําเอกสารแจงเตือนกรณีคางจายคาน้ําอุปโภค

29 ศูนยความรูทองถิ่น (Local Learning Center)
จัดทําศูนยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในทองถิ่นโดยการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง จัดหาความรูที่จัดไวในสื่อรูปแบบตางๆเชน วิดีโอ ซีดี ดีวีดี และ
ความรูในอินเตอรเน็ต จัดหาระบบ e-Learning ที่เปนประโยชนสําหรับทองถิ่นมีบทเรียนความรูที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาชีวิตความเปนอยู และอื่นๆ รวมทั้งจัดทําหองสมุดและมี
ระบบสารสนเทศหองสมุด
คุณสมบัติของ e-Learning มีดังนี้
1) จะตองอยูในรูป SCORM Package พรอม Version ที่เปน CD-ROM สามารถใชงาน
อิสระได
2) เปนบทเรียนที่เปนประโยชนตอการเรียนรูสอดคลองกับทองถิ่น
3) มีระบบ LMS
สําหรับริหารหลักสูตรและบทเรียน ระบบบริหารผูเ รียน และระบบ
บริหารงานผูสอน
คุณสมบัติของหองสมุดและระบบสารสนเทศหองสมุดมีดังนี้
มีความรูที่เปนหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพและอื่นๆ ที่อยูในรูปทั่วไป เปนระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริหารจัดการหองสมุด อปท. ในสวนของทะเบียนหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ หรืออื่นๆ ตลอดจนการ
ใหบริการยืม-คืนหนังสือหรือสิ่งพิมพตางๆ ของหองสมุด รายละเอียดคุณสมบัติของระบบหองสมุดมี
ดังนี้
1) บันทึกทะเบียนหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ
2) บันทึกประวัติการยืม-คืน หนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ
3) บันทึกการสมัครสมาชิก
4) บันทึกการชําระเงินคาสมาชิก คาปรับ คาประกัน
5) บันทึกประวัติการซอมหนังสือและรายการวัสดุที่ใชในการซอมหนังสือ
6) จัดทํารายงานทางการเงิน
7) จัดทํารายงานสถิติการยืม-คืน หนังสือ
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8) จัดทํารายงานประวัติการซอมบํารุง
9) จัดทําบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุสําหรับซอมหนังสือ
10) จัดทํารายงานอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการบริหารงานหองสมุด
11) สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่จําเปนได
30 ระบบฐานขอมูลภูมิปญญาชาวบาน (Knowledge/Knowledge management,KM)
เปนระบบสารสนเทศสําหรับบันทึกขอมูลภูมิปญญาชาวบานเพื่อประโยชนในการถายทอด
ความรูหรือเรียนรูสําหรับผูที่สนใจในทองถิ่น โดยระบบจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลภูมิปญญา ความรู ของทองถิ่น
2) สะดวกตอการใชงาน ศึกษาเรียนรู หรือการปรับปรุงขอมูลภูมิปญญา ความรู
3) สามารถผนวกสื่อในรูปแบบตางๆ ได เชน รูปถาย วิดีโอ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว
4) จัดทํารายงานสถิติการใชงานระบบ
5) บันทึกขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นของผูใชงานระบบได เชน แนวคิดหรือแนวทางที่คนพบ
ใหมๆ
31 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เปนระบบสารสนเทศสําหรับบันทึกขอมูลทางดานภูมิศาสตรของพื้นที่ในเขตการปกครองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนง ที่ตั้ง รูปแบบและขนาด โดยมีการแบงเปนระดับ (layer) เพื่อ
ความสะดวกในการสืบคนหรือใชงาน และสามารถซอนทับในระดับตางๆ ที่กําหนดได รายละเอียด
คุณสมบัติของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
32 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ
เปนระบบสารสนเทศที่สามารถตอบโตกับผูใช โดยที่ระบบจะรวบรวมขอมูลและแบบจําลอง
ในการตัดสินใจ เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจแกปญหาแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง โดย
ระบบจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) ประมวลและเสนอข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจแก ผู บ ริ ห าร เพื่ อ ใช ทํ า ความเข า ใจและเป น
แนวทางในการตัดสินใจ
2) ประเมินทางเลือกที่เหมาะสมภายใตขอจํากัดของแตละสถานการณ
3) สามารถใชงานไดงายและสะดวก รูปแบบรายงานไมมีความซับซอน เขาใจไดงาย
4) สามารถนําขอมูลจากระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่จําเปนมาประกอบการประมวลผลได
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5) สามารถตอบโตกับผูใชอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6) สามารถปรับปรุง เพิ่มเติม แบบจําลองในการตัดสินใจได
7) จัดทํารายงานอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจ
33. ระบบงานบริหารการศึกษา

เปนระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารการศึกษา จะครอบคลุมระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริหารงานทั่วไป. (รายละเอียดปรากฏในสวนของระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานทั่วไป :
MIS) และระบบสารสนเทศเฉพาะทางสําหรับโรงเรียน ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติของระบบบริหาร
การศึกษามีดังนี้
1) บันทึกการรับบริการทางดานสาธารณสุขของนักเรียน
2) บันทึกแผนการทํากิจกรรมและการทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน
3) เชื่ อ มโยงกั บ ระบบทะเบี ย นราษฎร เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ของเด็ ก ที่ มี อ ายุ ต ามเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ
4) จัดทํารายงานสถิติการรับบริการทางดานสาธารณสุข
5) จัดทํารายงานสถิติทางดานการทํากิจกรรมของนักเรียน
6) จัดทําประกาศรายชื่อเด็กที่มาอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
34. ระบบงานบริหารโรงเรียน
บั น ทึ ก ข อ มูล ประวั ติ ข องนัก เรีย นในโรงเรี ย น ประวัติ ก ารเรี ย น ขอ มู ลอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งของ
นักเรียน ขอมูลการโอนยายของนักเรียน การรับบริการทางดานสาธารณสุขของนักเรียนแตละคน เพื่อ
ประมวลผลและจัดทํารายงานที่เกี่ยวของ ระบบงานบริหารโรงเรียนมีคุณสมบัติดังนี้
1) บันทึกขอมูลประวัตินักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
2) บันทึกขอมูลประวัติการเรียนของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
3) บันทึกขอมูลการโอนยายของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
4) บันทึกขอมูลการรับบริการทางดานสาธารณสุขของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
5) บันทึกขอมูลการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน
6) บันทึกขอสอบสวนกลางเพื่อประเมินผลการศึกษา
7) บันทึกผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
8) บันทึกหลักสูตรการศึกษาสวนทองถิ่น
9) เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโรงเรียนและหนวยงานอื่นที่จําเปน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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10) จัดทํารายงานผลการเรียนของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
11) จัดทํารายงานการยายโรงเรียนของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
12) จัดทํารายงานการรับบริการทางดานสาธารณสุขของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน
13) จัดทํารายงานการใหทนุ การศึกษาแกนกั เรียน
14) จัดทํารายงานสถิติผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
15) จัดทํารายงานหลักสูตรการศึกษาสวนทองถิ่น
16) จัดทํารายงานสรุปผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
35. ระบบ Intranet เพื่อการบริหารสํานักงานและติดตามคําสั่งตางๆ
เปนระบบเครือขายภายในอบจ.ในการเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลหรือ
สื่อสารกันระหวางหนวยงาน รายละเอียดคุณสมบัติของระบบมีดังนี้
1) เชื่อมโยงหนวยงานตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
2) มีการจัดการแฟมขอมูล การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงแฟมขอมูล
3) จัดทํารายงานสถิติการใชงานแฟมขอมูลของหนวยงานตางๆ
4) บริการรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานตางๆของอบจ.
5) เชื่อมโยงเขากับระบบติดตามคําสั่ง
6) เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในของแตละหนวยงาน อันไดแก
การนัดประชุม การจองหองประชุม การจองใชครุภัณฑ การเบิกวัสดุ การจองรถ การแจง
กําหนดการกิจกรรมตางๆ การติดตามงาน การติดตามเอกสาร การนําเสนอขอมูลอื่นๆ
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