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ภาคผนวก ง 
การออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เปนระบบที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยใน

การปฏิบัติงาน การวางแผนงาน การตัดสินใจ และการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ โดยใชขอมูล
เชิงพื้นที่ (spatial data) และขอมูลองคประกอบ (attribute data) รวมกันเพื่ออธิบายสิ่งตางๆ ใน
รูปแบบของขอมูลเชิงซอน (multiple layers) ที่แสดงในลักษณะของแผนที่อิเล็กทรอนิกส 
(electronic map) 
 เนื่องจากภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก อบต. เทศบาล และ อบจ. 
เกี่ยวพันกับการบริหารงานที่จะนําความเจริญมาสูทองถิ่น และดูแลประชากรในทองถิ่นใหมี
คุณภาพของชีวิตที่ดีข้ึน อีกทั้งในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่มีการกําหนดใหภารกิจดานผังเมืองเปนภารกิจหนึ่งที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรับการถายโอนจากหนวยราชการสวนกลาง จึงทําใหการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่เปนอยางมาก ดังนั้นการนํา GIS มา
ใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้ จะมีผลทําใหการ
ทํางานขององคกรเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในบทนี้จะไดกลาวถึงแผนการพัฒนาการใชเทคโนโลยี GIS ที่เหมาะสมในภาพรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถตอบสนองตอความตองการ ใช GIS สําหรับชวยในการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
ง.1 เปาหมายของการพฒันา 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแผนแมบท

ฉบับนี้ มีเปาหมายของการพัฒนาดังนี้ 
1) กอใหเกิดการใช GIS ในหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับศักยภาพที่หนวยงานนั้นมีอยู 
2) ใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใชรวมกัน ของขอมูล GIS ระหวางหนวยงาน

ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางสมบูรณ  
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3) ผูบริหาร และผูปฏิบัติการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชประโยชนจาก 
GIS ในการปฏิบัติงาน การวางแผน และการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจตางๆ อยางแทจริง 

4) กอใหเกิดการเผยแพรขอมูลที่เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแกสาร
ธารณชนภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
ง.2  สถานภาพการพัฒนาและการประยุกตใชงานระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 
  

จากการสํารวจสถานภาพการใชงาน GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน 
พบวาการประยุกตใชงาน GIS ของหนวยงานตางๆ เหลานี้ ไดมีการจัดจางบริษัทที่ปรึกษาเอกชน
ใหดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีที่เรียกวาโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อประโยชนในการ
บริหารงาน การวางแผน  และการจัดเก็บภาษีโดยไมมีมาตรฐานขอมูลมารองรับ นอกจากนี้แผน
ที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารที่นํามาใชมีทั้งชุด L7018 ที่เริ่มถายภาพ
ทางอากาศเมื่อป พ.ศ. 2539 และเริ่มผลิตเปนแผนที่ใหใชงานเมื่อป 2544 และ L7017 ที่กรม
แผนที่ทหารไดจัดทําขึ ้นและนํามาใชกอนหนานี ้แลวเปนเวลานาน อีกทั ้งการใช Landbase 
มาตราสวน 1:4,000 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการจัดจางภาคเอกชนดําเนินการที่ไมมี
มาตราฐานรวมกัน 

ดังนั้น หากปลอยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาการใช GIS ดังเชนในสภาวะ
ปจจุบัน ผลที่จะตามมายอมกอใหเกิดปญหาหลักตอการพัฒนาการใช GIS ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดในอนาคต 
 
 
ง.3 การออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  

เพื่อใหการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ การออกแบบ GIS สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปนระบบที่กอใหเกิด
การใชงานในดาน GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางแพรหลาย มีการใชระบบ
ฐานขอมูลรวมกันมากที่สุด และงายตอการใชงานรวมถึงการกาวทันตอเทคโนโลยีของ GIS ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนี้ การออกแบบ GIS ขององคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นจึงไดกําหนดองคประกอบของแผนหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ ออกเปน 3 สวนหลักคือ  

1) สวนขอมูล GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองจัดทําขึ้นภายในระยะเวลาของ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2) สวนโครงสรางสถาปตยกรรมของ GIS ที่เหมาะสมกับศักยภาพที่แตกตางกันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3) สวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานดาน GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 ในการออกแบบ GIS ในแผนหลักนี้ จะมุงเนนที่จะใหมีการใชขอมูลของ GIS ที่สามารถใช
รวมกันไดอยางสมบูรณ ระหวางสวนงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปองกันปญหา
ในเรื่องของความซ้ําซอนในการผลิตขอมูล GIS และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชขอมูล 
GIS ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

ง.4  สวนขอมูล GIS 
 
ขอมูลแผนที่เชิงตัวเลข (Digital Map) ที่ใชเปนแผนที่ฐาน (Base Map) ควรผลิตมาจาก

แผนที่มูลฐานมาตราสวน 1:50,000 ชุด L7018 ที่กรมแผนที่ทหารไดจัดทําขึ้น และมีคาพิกัดที่ได
จากการรังวัดอางอิงบนพื้นหลักฐาน WGS84 (World Geodetic System 1984) ใหครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดของ อบจ. โดยมีชั้นขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1) ขอบเขตการปกครองเปนรายตําบล 
2) ตําแหนงของชุมชนหมูบาน 
3) การใชประโยชนที่ดิน ปจจุบัน 
4) เสนทางคมนาคม 
5) เสนทางน้ํา 
6) แหลงน้ํา 
7) แหลงสถานที่ทองเที่ยว 
8) แผนที่แสดงความหนาแนนประชากร 
ในสวนของแผนที่เฉพาะเรื่อง อาทิเชน แผนที่ภาษีใหใชมาตราสวน 1:4,000 ครอบคลุม

พื้นที่ของ อบต. หรือ เทศบาลที่ประกอบดวย 
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1) แผนที่ภาษีบํารุงทองที่ 
2) แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3) แผนที่ภาษีปาย 
4) แผนที่ระวาง UTM หรือระวางขยาย 
5) แผนที่แสดงเสนทางคมนาคม 
6) แผนที่แสดงแหลงน้ํา 
7) สถานที่ราชการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  วัด  เปนตน 
8) แนวทอระบายน้ําเสีย / ทอน้ําทิ้ง / บอพัก 

 
โดยมีคุณสมบติัของขอมูลแผนที่เชงิตัวเลขดังนี ้

1) มีโครงสรางสถาปตยกรรมเปนแบบ Client/Server  
2) สามารถจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ลงในระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธชั้นนํา ไมวาจะ

เปน Oracle, Informix, DB2 และ Microsoft SQL Server 
3) ทําหนาที่เปน Middle Tier ในการติดตอระหวาง Client และ RDBMS 
4) ขอมูล GIS ที่จัดเก็บใน RDBMS จะตองมีความตอเนื่องกันทั้งผืน 
5) มีคําสั่งที่ใชในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล GIS ตอไปนี้เปนอยางนอย  

• การสรางแนวกันชน(Buffer) 
• ตัดขอมูล(Clipping) 
• การสลายขอมูล(Dissolve) 
• การเรียงซอนขอมูล (Overlay) 
• การเทากันของขอมูล (Equal) 
• การสัมผัสกัน (Touch) 
• คนหาขอมูลมีพิกัดภายในขอบเขตของขอมูลที่กําหนด (Within) 
• การตัดกันของขอมูล (Cross) 
• การซอนทับกันของขอมูล (Overlap) 
• การวิเคราะหโครงขาย (Network processing) 

6) รองรับการประมวลผลขอมลูที่มีการแกไขขอมูลแบบ Multi-users 
7) รองรับการทํางานที่ตองมีการแกไขขอมูลซึ่งตองใชเวลานาน หรือที่เรียกวา Long 

Transaction 
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8) มี API ใหสําหรับติดตอกับฐานขอมูล GIS ดวยภาษามาตรฐาน เชน ภาษาC และ 
ภาษา JAVA 

9) ผูพัฒนาสามารถใชเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่รวดเร็ว (Rapid Application 
Development or RAD) เชน Visual Basic และ ภาษา Script แบบ Object-
Oriented 

10) มีระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิของผูใชในการเขาถึงฐานขอมูล 
11) สามารถสงถายขอมูลเชิงพื้นที่จากระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่แตกตางกันได โดยที่

ขอมูลมีความถูกตองครบถวน เชน สงถายขอมูลจากเชิงพื้นที่จากระบบจัดการ
ฐานขอมูล Oracle ไปยัง Informix เปนตน 

12) มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการนําเขาและขณะแกไขขอมูล เชน 
ขอมูล polygon ตองมีเสนรอบรูปแบบปด 

13) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ในลักษณะของการสอบถาม 
14) มีการเชื่อมโยงระหวางขอมูลภูมิศาสตรและขอมูลตารางที่ผูใชกําหนด 
15) สามารถใชมาตรฐาน ANSI SQL 89 
16) เขาถึงขอมูลทางเครือขายโดยผานทางโปรโตคอล TCP/IP ดวยวิธี Asynchronous 

Buffering ที่สามารถปรับแตงได 
17) ใชประโยชนของสมรรถภาพของการใชงาน CPU บนเครื่อง Workstation ในการ

คํานวณ 
18) Client และ Server สามารถทํางานในแบบ Asynchronous ได 
19) มีการควบคุมการทํางานในแบบ Two-phase Transaction control 
20) สามารถใชงานเปน Application Server ใหกับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทั่วไป, 

Custom C Application และ Custom JAVA Application 
21) สามารถจัดเก็บและเรียกคนขอมูลเชิงพื้นที่ดวยขอมูลเชิงบรรยายที่เลือกไวแลวดวย

การสอบถามเพียงครั้งเดียว โดยการใช Dynamic attribute masks 
22) นอกเหนือไปจากประเภทของขอมูลที่มีอยูในระบบฐานขอมูลสัมพนัธทีเ่ปนมาตรฐาน

แลวยังสามารถใชขอมูลประเภท BLOB ในการจัดเก็บขอมูลเชิงบรรยายไดดวย 
23) สามารถจัดเกบ็และจัดการขอมูล Vector ที่อยูในรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

• POINT และ POINTCLUSTER 
• SPAGETTI  LINESTRING  และ RING 
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• POLYGON และ DONUTPOLYGON 
24) สามารถจัดเก็บ และจัดการขอมูลภาพ Raster ที่มีรูปแบบดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย 

Grids, TIFF 6.0 (GeoTIFF), ERDAS IMAGINE, ERDAS LAN, ERDAS GIS, 
BIL/BIP/BSQ, BMP, MrSID, JPEG, GIF, ADRG 

25) สนับสนุนการทํางานกับขอมูลประเภท Table, TIN และ Custom Feature  และ
สนับสนุนการทํางานในรูปแบบ Scalable ดวย 

 
นอกจากนี้ ความทันสมัยของขอมูล GIS ที่เชื่อมโยงกันระหวางขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial 

data) ใน แผนที่พื้นฐาน และขอมูลองคประกอบหรือขอมูลเชิงบรรยาย (attribute data) ยัง
สามารถทําใหเปนรูปธรรม ไดโดยการนําขอมูลพื้นฐานบางสวนจากฐานขอมูลทางดาน MIS มา
เชื่อมเขาดวยกัน  

 
 

ง.5 สวนโครงสรางสถาปตยกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 
 
ในแผนแมบทของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับ

นี้ นอกจากจะมีแผนหลักในการพัฒนา GIS นี้แลว ยังมีแผนหลักของการพัฒนาระบบเครือขาย
การสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหมีประสิทธิภาพรองรับความตองการในการ
ใชงานของสวนงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนของการเชื่อมโยงเครือขาย
ระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภายนอก ใหติดตอ
เชื่อมโยงกันไดรวมอยูดวย ดังนั้น เพื่อใหเกิดการใชงานดาน GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสรางสถาปตยกรรมของ GIS จึงตองนําระบบ
เครือขายที่จะพัฒนาขึ้นตามแผนแมบทฉบับนี้มาใชประโยชน เพื่อใหเกิดการใช GIS ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มระบบ และกาวทันตอเทคโนโลยีทางดานนี้ 

โครงสรางสถาปตยกรรมของ GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 
ประกอบดวยสวนหลัก 2 สวนคือ  

1) สวนผลิตขอมูล GIS ที่มีโครงสรางสถาปตยกรรมแบบ Client / Server เพื่อใหบริการ
ทางดานการผลิตขอมูล และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร โดยมีอุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอรประเภท Workstation เพื่อใชในการผลิตหรือแกไขขอมูล, เครื่อง 
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Plotter สําหรับเปนอุปกรณในการพิมพแผนที่ GIS เครื่อง Digitizer สําหรับเปน
อุปกรณในการนําเขาขอมูลของ GIS  

2) สวนเผยแพรขอมูลที่ประกอบดวย   Web Server, Internet Map Server และ 
Database Server โดยการใชงานของระบบจะเปนการใชงานผานระบบเครือขาย 
Fiber Optic ความเร็วไมตํ่ากวา 1 GB 

 

รายละเอียดเครือขายอุปกรณ GIS ของ อปท. ขนาดใหญ

Internet Map Server

Plotter

GIS Database ServerWEB Server

GIS Workstation GIS Workstation GIS Workstation

สวนผลิตขอมูล GIS

สวนเผยแพรขอมูล GIS

Digitizier

GIS Server

บุคคลภายนอก

Intranet

Internet

หนวยงานภายในของ อปท. ผูบริหาร

 
 

การใชระบบเครือขายสากล (internet) มาชวยในการเชื่อมโยงและสงผานขอมูลของ GIS 
ระหวางหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหาร รวมทั้งการการเผยแพร หรือ
ใหขอมูลขาวสารความรูแกบุคลากรภายนอก มีขอดีดังนี้คือ 

 ผูใชงาน GIS สามารถเขาถึงขอมูล (GIS Database) ไดโดยผานเครือขายสากล
(Internet) ในระดับ (Level) ที่แตกตางกันได 

 ใชประโยชนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่
ออกแบบไดอยางคุมคา 

 สามารถแบงเบาภาระงานใหกับ GIS Server ได 
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 การพัฒนางายและงบประมาณการลงทุนดาน Software ตํ่า 
 สามารถนําเผยแพรขอมูล GIS ใหกับสาธารณชนภายนอกไดผาน Web Site ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 

 รองรับกับเทคโนโลยีดาน GIS ในอนาคต 
 

 
ลักษณะการเขาถึงขอมูล GIS Database Server ใน IMS Technology 

 
ในสวนผลิตขอมูล GIS ที่ทําหนาที่ผลิต วิเคราะห ประมวลผล และปรับปรุงขอมูลของ GIS 

รวมทั้งการนําเขา และจัดเก็บขอมูลของ GIS ไวใน GIS database server จะใช GIS ซอฟตแวร ที่
มีความสามารถดังนี้ 

 
1) มี Graphic User Interface เปนรูปแบบเดียวกับ MS-Windows และสนับสนุนการ

ทํางานแบบเคลื่อนยายเมนูไดอยางอิสระ (Dockable) 
2) มีเครื่องมือในการสอบถามขอมูล Attribute (Identify) จาก Graphic ไดหลายๆ ชั้น

ขอมูลพรอมๆ กัน 
3) ขอมูล Graphic สามารถทําเชื่อมโยง (Hot Link) ไปยังแหลงขอมูลไดหลายรูปแบบ 

เชน แฟมขอมูลเอกสาร (Document File) ตารางคํานวณ (Spreadsheet) ไฟลวีดีโอ
ภาพและเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกตอ่ืนๆ รวมถึง URL Address 
ของเว็บไซต 
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4) สามารถกําหนดและแสดง Map Tips ได  
5) มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียกดูขอมูลแผนที่ไดอยางสะดวก โดยมี

ฟงกชันพื้นฐานไมนอยกวาดังนี้คือ Magnification Windows, Overview Windows 
และ Spatial Bookmarks 

6) สามารถแสดงแผนที่โดยกําหนดความโปรงแสงใหกับขอมูลไดหลายชั้นขอมูลทั้ง
ขอมูลแบบ Raster และ Vector 

7) สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบ Raster และ Vector ที่มีระบบพิกัดแตกตางกันไดโดย
อัตโนมัติ (Projection on the fly) 

8) สามารถแสดงแผนที่และกําหนดการแบงแยกขอมูล (Classification) โดยการใช
ลักษณะของ Histogram Interface ซึ่งสนับสนุนการแบงแยกขอมูล ไดไมนอยกวา
ดังนี้ แบบ Single Symbol, Unique Value, Match to pre-defined styles, 
Graduated Colors, Graduated Symbols, Proportional Symbols, Dot Density, 
Bar Chart, Pie Chart และ Multiple Attribute.  

9) มีเครื่องมือสําหรับจัดการสัญลักษณ (Style Manager) ซึ่งสามารถแกไขปรับปรุง 
ตกแตงสัญลักษณตางๆ เชน Point, Line, Shade, North Arrow, Scale Bar ใน
ลักษณะของ Multilayer Symbols 

10) สามารถเขียนขอความ (Label) ประกอบ Graphic โดยใชขอมูล Attribute จาก
หลายๆ Field ประกอบกัน และสามารถตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยง
การเขียนทับซอนกันไดโดยอัตโนมัติ 

11) มีเครื่องมือในการสรางรายงานแผนที่โดยการกําหนดสวนประกอบของรายงานแผนที่
ตาง ๆ คือ Title, Text, Neat Line, Legend, North Arrow, Scale Bar, Scale Text, 
Picture และ OLE Object และสามารถที่จะจัดเก็บสวนประกอบดังกลาวไวเพื่อ
เรียกใชงานไดในภายหลังกับแผนที่บริเวณอื่น 

12) มี Wizard ที่ใชในการสราง Graticule และ Measured grid แบบอัตโนมัติ  
13) สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน Enhanced  Meta 

File(*.EMF), Windows Bitmap(*.BMP), Enhanced Postscript(*.EPS), Tagged 
Image File Format(*.TIF), Portable Document Format(*.PDF), JPEG(*.JPG), 
Computer Metafile Graphics(*.CGM) 
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14) สามารถใชรูปแบบคําสั่ง SQL เพื่อใชในการคนหาขอมูลตาง ๆ ตามที่ตองการ และ
สามารถที่จะจัดเก็บคําสั่ง SQL ดังกลาวเพื่อเรียกใชงานในภายหลัง 

15) มี Wizard ในการทํางานดานการวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Geo-Processing) ดังนี้คือ 
Buffer, Clip, Merge, Intersect, Union และ Spatial Join 

16) มีความสามารถในการคํานวณดานสถิติ เชน Count, Minimum, Maximum, Sum, 
Mean และ Standard Division โดยสามารถแสดงผลลัพธในรูปของกราฟ และจะ
เปลี่ยนแปลงรูปกราฟตามผลลัพธของการคํานวณดานสถิติแบบ Dynamic 

17) สามารถสรางรายงานไดหลายรูปแบบ และสามารถจัดเก็บรูปแบบดังกลาวไวใชงาน
ในภาพหลังกับขอมูลบริเวณอื่น 

18) สามารถทําการ Rectify ภาพ Image ที่ไมมีระบบพิกัดใหเขากับขอมูลแผนที่ที่มีระบบ
พิกัดได (Georeferencing)  

19) สามารถสรางและแกไขปรับปรุงขอมูลกราฟฟก โดยใช CAD Function เชนการ
กําหนดระยะ มุม การตั้งฉาก การขนาน จุดตัดระหวางเสนรอบวงกับเสนรอบวง 
Copy Parallel, Buffer, Mirror, Merge, Union และ Intersect 

20) สามารถที่จะแกไขขอมูลกราฟกไดโดยวิธีการอยางนอยดังนี้คือ Select, Move, 
Rotate, Delete, Copy, Paste, Reshape, Split, Redo, Undo,Vertex editing 
(add, delete, move) และ Shared Edge editing 

21) สามารถทําการจัดเก็บขอมูลภาพ Image (Raster) ไวภายในระบบฐานขอมูลได  
22) สามารถสรางความสัมพันธระหวางขอมูลกราฟกดวยกันเองและกราฟกกับขอมูล 

Attribute ได 
23)  สนับสนุนการแกไขขอมูลใหสามารถมีไดหลายเวอรชั่นเพื่อลดปญหาการแกไขที่

ซ้ําซอนกันจากผูใชหลายๆคนพรอมกันบนฐานขอมูลเดียวกัน 
24) สามารถสรางขอมูลแผนที่จาก Mouse, Digitizing, Keyboards, Text File 
25) สามารถแสดงผลขอมูลโดยตรงจากรูปแบบตางๆเชน Geodatabase, Geography 

Network Connections, TIN, DXF, DWG, DGN, VPF, ERDAS Imagine (.IMG), 
Windows Bitmap (.BMP), Controlled Image Base(.CIB), JPEG File 
Interchange Format(.JPG), Graphic Interchange Format (.GIF), LizardTech 
MrSID (.SID), Tagged Image File Format(.TIF) 
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26) สามารถอานและเขียนขอมูลในรูปแบบตางๆเชน Geodatabase, TIFF, IMG, DXF 
หรือ AGF 

27) สามารถอานขอมูล e00, mif, และ SDTS 
28) มีเครื่องมือเพื่อชวยในการทํางานทางดาน GIS มากกวา 150  เครื่องมือ 
29) สามารถทําการสั่งงานจากเครื่อง Client ใหไปดําเนินการปฏิบัติงานทางดาน GIS ที่

ตองการไดบนเครื่อง Server โดยสามารถกําหนดเวลาในสงงานนั้นๆใหกับเครื่อง 
Server ได 

30) สนับสนุนเอกสาร Metadata พรอมดวยเครื่องมือที่ใชในการสราง และ 
Import/Export ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตางๆเชน Metadata Styles, FGDC Report 
Style, FGDC FAQ Style and XML Data Style. 

 
สําหรับในสวนเผยแพรขอมูล จะมีหนาที่ทําการเผยแพรขอมูลของ GIS แกลูกขายซึ่ง

ประกอบดวย หนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองทองถิ่นขนาดใหญ รวมถึงบุคลากรภายนอก 
ผานทาง GIS web server โดยมี internet map server ทําหนาที่จัดการรับสงขอมูลของ GIS จะ
ใชซอฟตแวร Internet Map Server ที่มีความสามารถดังนี้ 
 

1) สนับสนุนขอมูลหลายรูปแบบ ทั้งขอมูล Vector ประเภท Spatial Database Engine 
layers (สามารถอานไดโดยตรง ) , ขอมูล Raster ประเภท ADRG, BIL, BIP, BMP, 
BSQ, CADRG, CIB, ERDAS GIS, ERDAS LAN, GeoTIFF, GIF, IMPELL, JPE, 
MrSID, NITF, SUN Raster, TIFF, ASRP, ERDAS IMAGINE, USRP, GRID, 
Image Catalogs  

2) สามารถทํางานไดทั้งในระบบปฏิบัติการที่เปน Windows NT , Windows 2000 , 
Solaris และ  IBM 

3) สนับสนุน Web Server ประเภทตางๆ โดยสําหรับ Platform Windows NT สนับสนุน  
Internet Information Server , Apache Web Server, IPlanet Web Server, IBM 
HTTP  Server, Oracle Application Server บน Platform Solaris สนับสนุน  
Apache Web Server, IPlanet Web Server, IBM HTTP  Server  และบน Platform 
IBM สนับสนุน  Apache Web Server, IPlanet Web Server, IBM HTTP  Server 

4) สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม  ColdFusion, ActiveX (เชน  Active Server Page  
และ Visual Basic) และ JSP 
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5) สนับสนุนตั้งแตระบบขนาดเล็ก รวมทั้งสามารถขยายโครงสรางของระบบ โดยเพิ่ม 
Server ในการทํางาน เพื่อใหรองรับกับระบบขนาดใหญได 

6) ผูใหบริการสามารถเผยแพรขอมูลแผนที่ไปที่ลูกขายบน Web Browser  ทั้งในรูปแบบ 
Raster และ Vector  

7) มีเครื่องมือเพื่อชวยผูบริหารระบบตรวจสอบระบบขณะใชงาน เชน จํานวนของผูใชที่
เรียกใชขอมูลจาก Server เวลาตอบสนองงานกับผูใชงาน เพื่อใชในการเพิ่มลดขนาด
โครงสรางระบบ 

8) มีระบบ Wizard ที่ชวยในการใชงานไดสะดวกขึ้น เชน การสรางขอมูลแผนที่ , การ
ออกแบบ Web Pages , และการนําขอมูลแผนที่ออกสู Internet โดยผูใชงานไม
จําเปนตองเขียนโปรแกรม 

9) สนับสนุน Client Viewer ไดหลายรูปแบบทั้ง HTML และ JAVA   
10) สนับสนุนภาษา XML  
11) สามารถใหบริการ download ขอมูลแผนที่จากเครื่อง Server ได โดยขอมูลจะถูก

สงไป ในรูปแบบของ zip file 
12) ผูใชที่เครื่องลูกขาย สามารถจัดการภาพแสดงผลขอมูลบนแผนที่ เชน ยอ ขยาย เปน

ตน  และสามารถวิเคราะหขอมูลแผนที่แบบ buffer ได   
13) ผูใชที่เครื่องลูกขาย สามารถเพิ่มชั้นขอมูลแผนที่ที่จากแหลงขอมูลที่อยูในเครื่องของ

ผูใช หรือระบบเครือขายทองถิ่น (LAN) เพื่อใชงานรวมกับขอมูลที่ไดจาก Server     
โดยสนับสนุนขอมูลประเภท Images และ ขอมูลที่อยูในรูปของ Spatial Database 
Engine 

14) ผูใชที่เครื่องลูกขายสามารถทําการ edit ขอมูลแผนที่ที่ Web Browser แบบ Dynamic 
ได 

 
ง.6 สวนการใช GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางและขนาดเลก็ 

 
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก มีงบประมาณรายไดและ

ศักยภาพในการพัฒนาการใชงาน GIS นอยกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ดังนั้นการ
ใช  GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเนนไปในเรื่องเพื่อการ
บริหารงานหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งก็คือการบริหารการ
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จัดเก็บภาษีที่ไปเพิ่มประสิทธิภาพงานดานการคลังใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

การนํา GIS มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางและ
ขนาดเล็กสามารถขยายฐานการจัดเก็บภาษีใหกวางครอบคลุมผูเสียภาษีทุกระดับ รวมทั้งทําให
สามารถติดตามผูเสียภาษีที่มิไดอยูในระบบการจัดเก็บภาษีเดิม นอกจากนี้ยังเปนการชวยการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหสามารถทําการจัดเก็บภาษี และจัดทําเอกสารตางๆ เกี่ยวกับ
คาธรรมเนียมภาษีไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มากไปกวานั้น ในปจจุบันจะพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก
สวนมากยังไมมีการทําแผนที่ในรูปแบบขอมูลเชิงตัวเลข (Digital File) ทําใหขอมูลแผนที่หรือ
แผนผังที่มีอยูลาสมัยและไมมีสามารถปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูตลอดเวลาได ยอมมีผลทําใหไม
สามารถนําแผนที่หรือแผนผังเหลานี้มาใชชวยในการวิเคราะห แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ทองถิ่นของตนไดทันเหตุการณ การนําเอา GIS มาใชในการจัดทําแผนที่หรือแผนผังระดับหมูบาน 
สําหรับการจัดเก็บภาษี จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็กมีแผนที่หรือ
แผนผังของทองถิ่นของตนที่อยูในรูปแบบของขอมูลเชิงตัวเลข (Digital File) ที่สามารถปรับปรุง
แกไขขอมูลใหทันสมัยเหมาะสมกับการนํามาใชชวยตัดสินใจพัฒนาโครงการตางๆ ภายในทองถิ่น
ตลอดเวลา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการใชทรัพยากรในทองถิ่น   

 
ระบบแผนที่ภาษีประกอบดวยระบบงานยอย  7 ระบบไดแก 
 

 ระบบฐานขอมูลภาษี 
ทํางานเกี่ยวกับฐานขอมูลภาษีประเภทตางๆ โดยมีขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย ที่

สามารถแกไข บันทึกและเพิ่มเติม ผานทางหนาตางของระบบแผนที่ภาษีไดทันที 
ขอมูลเชิงพื้นที่ เปนสวนที่แสดงผลขอมูลตําแหนงที่ต้ังของทรัพยสิน เชน  ตําแหนงอาคาร  

ตําแหนงปาย  แปลงที่ดิน ตางๆ โดยแสดงขอมูลอยูในรูปแบบแผนที่ โดยรูปราง (Feature) บนแผน
ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับ ฐานขอมูลเชิงบรรยายได 

ขอมูลเชิงพื้นที่ประกอบดวยชั้นขอมูล (layers) ตางๆ ดังนี้ 
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• รูปถายทางอากาศ 
• ขอบเขตการปกครอง 
• ถนน 
• แมน้ํา 
• สถานที่สําคัญ 
• แปลงที่ดิน 
• อาคารสิ่งปลูกสราง 
• ปาย 

 
ในสวนของขอมูลเชิงบรรยายจะเปนสวนที่แสดงขอมูลรายละเอียดของภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่จากฐานขอมูลที่มีลักษณะสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ โดย
สามารถแกไข เพิ่ม และลบขอมูลภาษีไดผานทางหนาจอของระบบแผนที่ภาษี 

 
 ระบบระบบฐานขอมูลผูเสียภาษี 
เปนระบบที่ใชในการจัดการฐานขอมูลผูเสียภาษี ผานทางหนาจอของระบบแผนที่ภาษี 

โดยหนาตางของระบบงานจะแสดงขอมูลของผูเสียภาษี โดยมีเมนูที่ใชในการเพิ่มขอมูล และแกไข
ขอมูล   

 ระบบสืบคนที่สามารถสืบคนไดทั้งจากขอมูลเชิงพื้นที่และจากฐานขอมูลเชิงบรรยาย 
 ระบบคํานวณภาษีที่ อปท. จัดเก็บไดทุกประเภท 
 ระบบจําแนกสถานภาพการชําระภาษีของผูเสียภาษี 
 ระบบพิมพใบเสร็จการชําระภาษี 
 ระบบงานขอมูลสถิติ และจัดทํารายงานสรุปรายป 

 
 
ง.7 สวนการพัฒนาบุคลากรดาน GIS 
  

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําใหการพัฒนาการใชงานดาน GIS เปนไปอยางไม
มีประสิทธิภาพ คือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและความชํานาญในการใชงาน 
GIS อันมีสาเหตุมาจากสิ่งตางๆหลายประการ อาทิเชน การถายทอดความรูใหระหวางผูรวมงาน 
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การใหการศึกษาและฝกอบรมในเรื่อง GIS อยางแทจริงของสวนงานตางๆ ซึ่งจะสงผลใหสวนงาน
ตางๆมีการใชงานดาน GIS ไดไมเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองสงเสริมใหมีบุคลากรที่มี
ความรูเฉพาะงานมาเสริมทักษะใหมีความชํานาญ ในการใช GIS ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มระบบมากขึ้น 

 
        แนวทาง การพัฒนาบุคลากรดาน GIS ประกอบดวย 

 การดูงานในตางประเทศ ในดานที่เกี่ยวของกับงานทางดาน GIS สําหรับผูบริหาร
ระดับสูงที่เปนผูกําหนดนโยบาย 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกตใช GIS เพื่อการตัดสินใจ สําหรับ
ผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง 

 การฝกอบรมดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประยุกตใช GIS สําหรับผูบริหาร
ระดับกลาง และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

 
 


