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บทที่ 4 
แผนงาน โครงการ งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 

จากยุทธศาสตรทั้ง 5 ดานของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในชวงระยะเวลา 5 ป  กําหนดเปนแผนงานสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดไวทั้งหมด 7 
แผนงานหลัก คือ  

1. แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ อบจ. (ProvincialAdminNet) 
2. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (e-ProvincialAdmin) 
3. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ (e-ProvincialService) 
4. แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
5. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธงาน 
6. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
7. แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส       

(e-ProvincialCulture) 
 
เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมีความแตกตางทางดานสถานภาพและ

ความพรอม ดังนั้นในแผนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ไดกําหนดระดับความพรอมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดออกเปน  3 ระดับ  คือระดับเ ร่ิมตน  ปานกลาง  และระดับสูง                 
ดังรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอ 4.1 และในตารางที่ 4.1 ไดสรุปยุทธศาสตรแผนงานโครงการ
สําหรับแตละระดับความพรอมของ อบจ. ไว 

การนําเสนอรายละเอียดของแผนงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศองคการบริหาร
สวนจังหวัดในบทนี้ แสดงไวในหัวขอ 4.2 – 4.8 

 
 
 



 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                        หนาที่  4 - 2 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระดับความพรอมอบจ. ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ 
เริ่มตน ปาน

กลาง 
สูง 

แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเครือขาย
สารสนเทศ (ProvincialAdminNet) 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือขาย อบจ. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2)  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย    

1. พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร า ง
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสา รของท อ งถิ่ น 
(TongTinNet) 3)  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย    

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (e-ProvincialAdmin) 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงาน อบจ. ระยะที่ 1 

   

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานอบจ. ระยะที่ 2 

   

3) โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ    
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร 
   

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ใหบริการ (e-ProvincialService) 
1)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริการจุดเดียว (One Stop Service) 

   

แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ อบจ. 
1) โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลภูมิศาสตร

พื้นฐาน (FGDS) 
   

2. พัฒนา ICT เพื่อการ
บริหาร  จัดการ  และ
การใหบริการ  

 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS 
เพื่องานบริการและบริหารของ อบจ. 

  
 

3.พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในทองถิ่น 

 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธงาน อบจ. 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและติดตาม
เรื่องราวรองทุกข  
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระดับความพรอมอบจ. ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ 
เริ่มตน ปาน

กลาง 
สูง 

4.พัฒนา ICT เพื่อ
ส ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ทองถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
1) โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวและ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

แผนพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อการทํางาน
ภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนกิส  (e-Culture) 
1) โครงการฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   

2) โครงการฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและ
จัดการ    

5 .พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
บุคคลเพื่อการทํางาน
ภ า ย ใ ต วั ฒ น ธ ร ร ม
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  
(e-Culture) 

3)  โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ    

ตารางที่ 4.1 ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ  
 
4.1 ระดับความพรอมของ อบจ. ตามแผนการพัฒนา 

 
เนื่องจากความแตกตางในดานความพรอมและสภาพแวดลอม การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศนี้ แบงความพรอมของ อบจ. ออกเปน 3 ระดับคือระดับเร่ิมตน ระดับปานกลาง และ
ระดับสูง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก งบประมาณ บุคลากร และสภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน คุณลักษณะความพรอมของ อบจ. ใน 3 ระดับแสดงไดดังตารางที่ 4.2  

ลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนดไวในแผนนี้เปนแบบตอยอด นั่นคือ 
อบจ. ที่พัฒนาตามแผนระดับใดระดับหนึ่งแลว เมื่อมีความพรอมสามารถพัฒนาตอเนื่องในระดับ
ถัดไป และถึงระดับสูงในที่สุด เปาหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบจ. ในแตละระดับ 
ความพรอมแสดงไวในตารางที่ 4.3 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คุณสมบัติ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง 
 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มีบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงดังนี้ 
- บุคลากรที่มีความรูดานระบบเครือขาย 
- บุคลากรที่สามารถดูแลบํารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ 
 

มีบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงดังนี้ 

- บุคลากรที่มีความรูดานระบบเครือขาย 
- บุคลากรที่มีความรูสามารถบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

- บุคลากรที่มีความรูในการทํา Web และ
ดูแลรักษาระบบ Mail 

- บุคลากรที่มีความรูดานระบบฐานขอมูล 
 

มีหนวยงานที่ดูแลงานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกร 
 

 งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ป 1-5 ลาน 5-10 ลาน 10 ลานขึ้นไป 
 โครงสรางพื้นฐาน 

 
- มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีเครือขายทองถิ่นและ Server  

- มี โ คร งส ร า งพื้ น ฐานด าน เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

- มี Mail Server  
- มี Database Server  

- มี โครงสร า งพื้ นฐานด าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มี Mail Server 
-  มี Database Server 
- มี Application Server 

ตารางที่ 4.2 ตารางระดับความพรอม 
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 ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
เปาหมาย  มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ ใหบริการ

ทางดานเครือขาย ที่ มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสามารถรองรับการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการดาน
เว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดาน
แฟมขอมูล  สําหรับใหบริการงานตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนที่เพียงพอ
และ เหมาะสมกับการใช ง านในแตละ
หนวยงาน 

 มี อุ ป ก รณ ป ร ะ ก อบที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 

 มีซอฟตแวรที่ ใช เปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการใช
งาน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเครือขาย ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสามารถรองรับการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานขอมูล ที่สามารถตอบสนองการ
เข าถึ งขอ มูลและการใชขอ มูลร วมกัน 
รวมทั้งมีระบบการสํารองขอมูลเพื่อปองกัน
ความเสียหายของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการดาน
เว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดาน
แฟมขอมูล  สําหรับใหบริการงานตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานในแต
ละหนวยงาน 

 มี อุ ป ก รณ ป ร ะกอบที่ เ พี ย งพอและมี

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ ใหบริการ
ทางดานเครือขายที่ มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ ใหบริการ
ทางดานขอมูลที่ตอบสนองการเขาถึงขอมูล
รวมกัน รวมทั้งมีระบบการสํารองขอมูลเพื่อ
ปองกันความเสียหายของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ ใหบริการ
ทางดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดาน
แฟมขอมูลสําหรับงานใหบริการตางๆ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ใน
จํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช
งานในแตละหนวยงาน 

 มี อุ ป ก รณ ป ร ะ ก อบที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 
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 ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
 มีซอฟต แวร ที่ ทํ าหน าที่ ต รวจสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายที่มี
ประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่ เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

ประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 

 มีซอฟตแวรที่ ใช เปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการใช
งาน 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บ
ขอมูลที่เหมาะสม 

 มีซอฟตแวรที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายที่มี
ประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่ เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

 มีซอฟตแวรที่ ใช เปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการใช
งาน 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ เปนระบบจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่เหมาะสม 

 มีซอฟตแวรที่ ทํ าหน าที่ ต รวจสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายที่มี
ประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่ เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

ระบบคอมพิว เตอร 
ฮารดแวร 

 Server(Network, Mail, Web, File) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

 Server 
(Network,Mail,Database,Web,File, 
Printer) 

 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 

 Server 
(Network,Mail,Database,Web,File, 
printer) 

 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
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 ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
 LCD Projector  LCD Projector 

ระบบคอมพิว เตอร 
ซอฟตแวร 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Sever Software 
 Database Management System 

Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 Database Management System 

Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

ระบบเครือขาย  Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

 โมเด็ม 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

 โมเด็ม 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

ตารางที่ 4.3  ตารางเปาหมายของแตละระดับ
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4.2 แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ อบจ. (ProvincialAdminNet) 
 
4.2.1 หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดแบงโครงสรางการบริหารออกเปนหลายหนวยงาน ดังนั้น
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการ
บริหารและการบริการประชาชนจําเปนตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายเพื่อการ
ประสานเชื่อมโยงหนวยงานภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดเขาดวยกัน รวมถึงการเชื่อมโยง
เขาเครือขายสาธารณะทั้งนี้เพื่อเปนชองทางการสื่อสารขอมูลและสารสนเทศระหวางหนวยงาน
ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ กรมสงเสริมฯ และประชาชนโดยทั่วไป 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวน
จังหวัดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันในการ
บริหารราชการ การบริการประชาชนของหนวยงานตางๆ  รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดเองจะ
มีโครงสรางพื้นฐานหลักเปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีตอไปอีก
มากในอนาคต  ซึ่งจะทําใหไมเกิดความซ้ําซอนในการจัดหาทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการกระจายตัวของทรัพยากรอยางเหมาะสม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 
4.2.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อวางระบบเครือขายสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด (ProvincialAdminNet) ที่มี
ความเร็วที่เหมาะสม รองรับความตองการใชงานของทุกหนวยงานทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต 

2) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รองรับกับ
การทํางานของหนวยงานทั้งหมดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

3) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขายใหบริการทางดานฐานขอมูล (Database Server)       
ที่สามารถตอบสนองความตองการใชขอมูลรวมกันของทุกหนวยงาน รวมทั้งมีระบบ
การสํารองขอมูล 

4) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขายสําหรับการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ (Internet 
Server)  

5) จัดหาคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ในจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
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6) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล (File Server) สําหรับ
ใหบริการงานดานตางๆ ในแตละสํานัก กอง 

 
4.2.3 เปาหมาย 

เปาหมายโดยรวมมีดังนี ้
1) มีระบบเครือขายครอบคลุมหนวยงานภายในของ อบจ. และเชื่อมโยงกับเครือขาย

สาธารณะ 
2) มีโครงสรางพื้นฐานเครือขายสําหรับเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ ของ อบจ. ใหสามารถ

ใช ICT เพื่อการบริหารจัดการ การบริการเผยแพรความรูสูประชาชนของทุกหนวยงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีโครงสรางพืน้ฐานเครือขายหลักของ อบจ. ที่จะใชเปนศูนยกลางของการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตไดอยางเปนมาตรฐานและเอกภาพ 

 
เปาหมายตามระดับความพรอมของทองถิน่ในระดับเตรยีมการ ระดับเร่ิมตน ระดบักลาง 

และระดับสูง 
 
4.2.4 โครงการ 

แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอบจ. ประกอบดวย 3 โครงการ 
รายละเอียดโครงสรางพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ นําเสนอไวในภาคผนวก ง “โครงรูประบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล”  สําหรับคําอธิบายโครงการทั้ง 3 โครงการเปน
ดังนี ้
 

1) โครงการพัฒนาระบบเครอืขาย อบจ. 
พัฒนาระบบเครือขายเพื่อเชื่อมโยงหนวยงานภายในของอบจ. ใหมีความเร็วที่

เหมาะสมภายใตโครงสรางรูปดาว (Star) พรอมทั้งเชื่อมตอเขากับเครือขายสากล เพื่อการเชื่อมโยง
กับกรมฯ ทองถิ่นจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น และหนวยงานอื่นๆ 

 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

จัดหาคอมพิวเตอรแมขายของ อบจ. รองรับงานดานตางๆ โดยเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ทําหนาที่เปนแมขาย ไดแก 

 เครื่องแมขายสําหรับอิเล็กทรอนิกสเมล  (Mail Server)  
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 เครื่องแมขายสําหรับเว็บ (Web Server) 
 เครื่องแมขายสําหรับฐานขอมูล (Database Server)   
 เครื่องแมขายสําหรับแฟมขอมูล (File Server) 

 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

เพื่อให อบจ. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายรวมทั้งจัดหาเครื่องทดแทนเครื่อง
เดิมที่หมดอายุการใชงาน เพื่อจัดสรรใหกับหนวยงานตางๆ ใหเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งในปจจุบัน
จากการสํารวจขอมูลพบวาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอัตราสวนของคอมพิวเตอรตอบุคลากรเปน 
1:10 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรกําหนดเปาหมายอัตราสวนคอมพิวเตอรตอบุคลากร ของอบจ.
เปน 1:3 โครงการนี้รวมถึงการจัดหาอุปกรณตอพวงบางรายการ เชน เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร 
ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา  
 
4.2.5 งบประมาณการลงทุน 
 สรุปงบประมาณการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ แยกตามระดับของ 
อบจ. ไดดังนี ้
 

ระดับความพรอม โครงการ ปที่ 
เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1) โครงการพัฒนาระบบเครือขาย อบจ.** 2551 - 2553 460,000 460,000 460,000 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย** 2551 - 1,050,000 1,750,000 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย** 2551 - 2553 1,793,000 4,218,000 4,218,000 

รวม 2,253,000 5,728,000 6,428,000 

 
หมายเหตุ  

1) เลขประมาณขางตนเปนราคาประมาณการเบื้องตน 
2) การจัดซื้อ จัดจาง จะตองปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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4.3  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ อบจ.(e-ProvincialAdmin) 
 
4.3.1   หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาการบริหาร การจัดการ ตลอดจนการใหบริการประชาชนของ อบจ.ใหดีข้ึน
ถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ ดวยการจัดกระบวนงาน (work-flow) ใหเหมาะสม 
กะทัดรัด และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งจะสรางคุณคาใหแกผูรับบริการในดานความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงความ
โปรงใสตรวจสอบไดของระบบบริหารราชการอันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาใน
ภาพรวม 

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการใหบริการ มีโครงการตางๆ 
ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอบจ. ระยะที่ 1 (Back Office) 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอบจ. ระยะที่ 2 (Back Office) 
3. โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ  
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 

 
4.3.2   วัตถุประสงค 

1) เพื่อสนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล ในการบริหารจัดการหนวยงาน
ภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการปฏิบัติ
ภารกิจ 

2) เพื่อประยุกตใช ICT สําหรับการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานภายใน อบจ. 
3) เพื่อใหหนวยงานทุกหนวยของอบจ. สามารถเขาถึงขอมูลและสงตอขอมูลใน

กระบวนการเปนลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4) เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยการใหทําการบันทึกขอมูลจากแหลงกําเนิดขอมูล

โดยตรง  
5) เพื่อลดการใชกระดาษในกรณีที่ตองสงเอกสารหรือหนังสือราชการตางๆ ที่สามารถใช

เอกสารอิเล็กทรอนิกสได 
6) เพื่อใหการบริหารจัดการดานขอมูลของ อบจ. เปนเอกภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน 
7) เพื่อพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติในอบจ. 
8) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
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4.3.3   เปาหมาย 

1) การบริหาร จัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
2) หนวยงานของ อบจ. มีความเปนเอกภาพในดานขอมูลและการปฏิบัติภารกิจ 
3) มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานรวมกันไดทุกหนวยงาน 
4) มีระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
5) มีระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
6) ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการใชกระดาษอันจะเปนหนทางไปสูการทํางาน

แบบไรกระดาษ 
 
4.3.4 โครงการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประกอบดวย 4 โครงการ รายละเอียด
คุณสมบัติระบบงานภายใตโครงการตางๆ นําเสนอไวในภาคผนวก ค “รายละเอียดคุณสมบัติ
ระบบสารสนเทศ”   สําหรับคําอธิบายโครงการทั้ง 4 โครงการ   เปนดงันี ้
 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน อบจ. ระยะที่1 (Back Office) 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ อบจ.อันไดแกการบริหารแผนงาน บริหาร

งบประมาณ บริหารงานพัสดุ บริหารการเงินการคลัง การใชกฎหมายระเบียบตางๆ  ซึ่งจะทําให
การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล  

การพัฒนาระบบสารสนเทศภายใตโครงการนี้ ประกอบดวยระบบดังตาราง 
 

ระบบบริหารงาน อบจ. ระยะที่ 1 (back Office) อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ ค – 1 
2.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบัญชี การเงิน ค - 2 
3.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ ค - 3 
4.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล ค - 4 
5.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสารบรรณ ค – 5 
6.   ระบบแผนงาน/โครงการ ค - 10 
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2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน อบจ. ระยะที่ 2 

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของอบจ. 
เพิ่มเติมจากระบบบริหารงานทั่วไประยะที่ 1 ไดแก งานสถิติการคลัง งานนิติการ งานดานโยธา 
ประกอบดวยระบบสารสนเทศดังตาราง 

 
ระบบบริหารงานอบจ. ระยะที่ 2 (งานตามภารกิจ) อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1.   ระบบงานสถิติการคลัง ค – 11 
2.   ระบบพัฒนารายได/จัดเก็บรายได ค – 13 
3.   ระบบงานนิติการ ค – 13 
4.   ระบบควบคุมการใชเครื่องจักรกล ค – 23 
 

3) โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
การพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ เปนการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานในสํานักงาน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตอส่ือสารระหวาง
พนักงานภายใน อบจ. และการติดตอกับหนวยงานภายนอก ระบบสํานักงานอัตโนมัติจะชวยให
การประมวลผล เก็บรักษา และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานทางอุปกรณส่ือสารตางๆ ในรูปของ
ส่ือผสมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพภายใตวัตถุประสงค นอกจากนี้ระบบ Intranet เพื่อการบริหาร
สํานักงานจะเปนสวนเชื่อมตอกับระบบบริหารงานของ อบจ.ที่เปนระบบ back office  

 เพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) 
 เพื่อพัฒนาระบบ Intranet เพื่อการบริหารสํานักงาน อบจ. 

 
ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1.   ระบบ Intranet เพื่อการบริหารสํานักงาน อบจ. และติดตามคําส่ัง
ตางๆ 

ค – 32 

2.   ระบบจัดการเอกสารและคลังเอกสาร (Document Management 
System) 

ค – 7 

 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและการตัดสินใจ 

โดยทั่วไปผูบริหารระดับสูงตองการขอมูลสารสนเทศในการบริหารงานและการตัดสินใจอยู
ตลอดเวลา ทั้งที่เปนสารสนเทศที่ใชเปนประจําและเปนครั้งคราว และแบบทันทีทันใด สารสนเทศที่
ใชก็มีหลายรูปแบบทั้งที่เปนโครงสราง และไมเปนโครงสราง เนื่องจากผูบริหารมีเวลาจํากัดในการ
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ประมวลขอมูลขาวสาร อีกทั้งการตัดสินใจตองกระทําใหทันทวงที ทันตอสถานการณ นอกจากนี้
ผูบริหารจะไมเชี่ยวชาญในการใชระบบเนื่องจากไมไดใชดวยตนเอง  
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารเนนที่การสรางทีมบุคลากรสารสนเทศ
แบบ Ad Hoc ใหคําแนะนําและสนับสนุนความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูบริหาร ทั้งนี้
มิใชเพียงการสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมเทานั้น แตเปนการสรางระบบสารสนเทศที่เจาะใช
ผลลัพธของระบบตางๆ รวมถึงแหลงขาวสารจากหนวยงานภายนอก เพื่อประมวลผลและเสนอผล
การประมวลผลนี้ตอผูบริหาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจทั้งนี้เพื่อ 

 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
 เพื่อเพิ่มมูลคาการใชงานระบบสารสนเทศของ อบจ. 
 เพื่อพัฒนาระบบสําหรับเปนเครื่องมือประกอบการบริหารตัดสินใจ 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจประกอบดวยระบบตางๆ ตามตาราง 
 

ระบบสนับสนุนการบริหารและการจัดการ อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1.  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information  System 

: EIS) 
ค –  10 

2.  ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System : 
DSS) 

ค – 30 

 
4.3.5 งบประมาณการลงทุน 
 

ระดับความพรอม โครงการ ปที่ 
เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน อบจ. ระยะที่ 1 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน อบจ. ระยะที่ 2 

3. โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร 

2551 
 

2552 - 2554 
 

2552 
2555 

- 
 
- 
 

4,000,000 
- 

- 
 

4,500,000 
 

4,000,000 
- 

- 
 

4,500,000 
 

4,000,000 
4,000,000 

รวม 4,000,000 8,500,000 12,500,000 
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4.4  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ (e-ProvincialService) 
 
4.4.1  หลักการและเหตุผล 

เปนการพัฒนาการใหบริการของ อบจ. ใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดย
การบูรณาการการใหบริการตางๆไดแกการขออนุญาตประกอบกิจการ การเก็บภาษี การชําระ
คาธรรมเนียมตางๆ และบริการอื่นๆ มาไวเปนจุดเดียว ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชน
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว ถูกตองในการรับบริการซึ่งกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพของงานและมี
ความโปรงใส 

 
4.4.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อสนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล ในการบริหารจัดการหนวยงาน
ภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการปฏิบัติ
ภารกิจ 

2) เพื่อประยุกตใช ICT สําหรับการใหบริการประชาชน ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ลด
เวลา ลดขั้นตอน เปนที่ประทับใจของประชาชนผูรับบริการ 

3) เพื่อใหเกิดการบูรณาการระบบงานใหบริการมาไว ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
4) เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยการใหทําการบันทึกขอมูลจากแหลงกําเนิดขอมูล

โดยตรง และสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
5) เพื่อใหการใหบริการของ อบจ. เปนเอกภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน 
 

4.4.3 เปาหมาย 
1) การบริการเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปรงใส 
2) มีความเปนเอกภาพในดานขอมูลและการปฏิบัติภารกิจ 
3) มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชรวมกันไดทุกหนวยงานใหบริการ 
4) ลดขั้นตอนในการขอบริการ 
 

4.4.4 โครงการ 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการประกอบดวย 2 โครงการ รายละเอยีด

คุณสมบัติระบบงานภายใตโครงการตางๆ นําเสนอไวในภาคผนวก ค “รายละเอียดคณุสมบัติ
ระบบสารสนเทศ”   สําหรับคําอธิบายโครงการ 1 โครงการ  เปนดังนี ้
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1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุดเดียว (One Stop Service) 
เปนการพัฒนาระบบใหบริการและบูรณการระบบงานเพื่อการบริการประชาชนเขาไวเปน

จุดเดียว เพื่อใหประชาชนผูรับบริการสามารถติดตอราชการในทกุเรื่องกบัอบจ.ไดอยางสะดวก ณ 
จุดบริการจุดเดียว  บริการดานการขอประกอบกิจการ   การชําระภาษแีละคาธรรมเนียมประกอบ 
ดวยระบบดังตาราง 

 
ระบบงานในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุดเดียว อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1. ระบบทะเบียนสถานประกอบการ(กิจการบุหรี่ และสถานีบริการน้ํามัน) 
ขอมูลภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ (ที่พัก) 

ค – 14 

 
4.4.5 งบประมาณการลงทุน 
 

ระดับความพรอม โครงการ ปที่ 
เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
จุดเดียว 

2552 - 
 

2,500,000 2,500,000 

รวม - 2,500,000 2,500,000 
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4.5  แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศอบจ. 
 
4.5.1   หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ของอบจ.ในแผนแมบทฉบับนี้ไดมี
เปาหมายของการออกแบบระบบสารสนเทศทางทางภูมิศาสตรโดยรวมเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ของขอมูล GIS เกิดการประสานการทํางานภายในหนวยงานตางๆของ อบจ. ผูบริหาร และผู
ปฏิบัติการ ของอบจ. สามารถใชประโยชนจาก GIS ในการปฏิบัติงาน การวางแผน และการ
ตัดสินใจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจตางๆอยางแทจริง รวมทั้ง
เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทดานสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศไทย  พ.ศ. 2545-2549 ที่รัฐ
จะนําเทคโนโลยี GIS มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไดมีการกําหนดแนวคิดของโครงสราง
พื้นฐานทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรระดับชาติ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) 
ไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากฐานขอมูลที่มีอยูแลวและที่กําลังจะพัฒนาขึ้น 
 
4.5.2   วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดการบูรณการของขอมูล GIS เกิดการประสานกันทํางานภายในหนวยงาน
ตางๆของ อบจ. 

2) เพื่อใหผูบริหาร และผูปฏิบัติการของ อบจ. สามารถใชประโยชนจาก GIS ในการ
ปฏิบัติงาน การวางแผน และการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สนองตอบนโยบายดานสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศ ที่รัฐจะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ GIS มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
4.5.3   เปาหมาย 

1) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรของ อบจ. ที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติการของ
หน วย งานต า งๆ  ของ  อบจ .  และสามารถส ง ผ าน ไปยั งศู นย ป ฏิ บั ติ กา ร
กระทรวงมหาดไทย  

2) ระบบงานสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อบจ. ใหกับผูบริหาร 

3) ระบบงานสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่สามารถตอบสนองตอความตองการใชขอมูลเชงิ
พื้นที่และขอเท็จจริงทางกายภาพของ อบจ. 

4) กระบวนการนําเขาขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลเชิงบรรยายในแตละเรื่องที่
เกี่ยวของกับยุทธศาสตรหลักของ อบจ. จากหนวยงานเจาของขอมูล 
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5) ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของอบจ.มีความถูกตองสมบูรณ สําหรับใชในการ
บริหารจัดการ อบจ. แบบบูรณการ 

6) คูมือระบบงาน คูมือการใชระบบงาน GIS ในสื่อที่เหมาะสม  
 

4.5.4 โครงการ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรของ อบจ.จะแบงแผนปฏิบัติการออกเปน 3 

โครงการรายละเอียดของโครงการแสดงไดดังภาคผนวก ง สําหรับคําอธิบายโครงการทั้ง 3 
โครงการ เปนดังนี้ 

 
1)  โครงการสํารวจและจดัทําขอมูลภมูิศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Geographic 

 Data Set-FGDS : FGDS) ของอบจ. 
ขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐานเปนกลุมขอมูลที่มีผูใชจํานวนมาก และสามารถนําไปใชในการ

สรางฐานขอมูลภูมิศาสตรกลุมอ่ืนๆ ตอไป ขอมูลพื้นฐานทางดาน FGDS ของ อบจ. แบงออกเปน 
7 กลุมคือ 

 กลุมพืน้ทีเ่ขตการปกครองและพื้นที่บริหารจัดการ 
 กลุมเสนทางน้าํและแหลงน้าํ 
 กลุมเสนทางคมนาคมและขนสงทางบก 
 กลุมรายละเอยีดเกี่ยวกับทีดิ่น และอาคารสิ่งปลูกสราง 
 กลุมแผนที่ระวางที่ดิน 
 กลุมขอมูลระบบสาธารณูปการตางๆ 
 กลุมขอมูลจุดความสงู และเสนชั้นความสงู 

 
การพัฒนา FGDS ของอบจ.จะดําเนินการพัฒนาใน 3 มาตราสวน ไดแก มาตราสวน 

1:1000 มาตราสวน 1:4000 และมาตราสวน 1:20000 โดยการพัฒนา FGDS ตามมาตราสวน
ตางๆ นั้นจะใชแผนที่ Digital มาตราสวน 1:1000 เปนขอมูลฐานในการพัฒนา FGDS 
 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่องานบริการและงานบริหาร    
ของอบจ. 

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS  เพื่องานบริการและบริหารของอบจ. มี
เปาหมายดังนี้ 
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 ใหเกิดการใช GIS ในหนวยงานตางๆ ของ อบจ. อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับศักยภาพที่หนวยงานนั้นมีอยู 

 ใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใชรวมกัน ของขอมูล GIS ระหวางหนวยงาน
ตางๆ ของ อบจ. ไดอยางสมบูรณ 

 ผูบริหาร และผูปฏิบัติการ อบจ. สามารถใชประโยชนจาก GIS ในการปฏิบัติงาน การ
วางแผน และการตัดสินใจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
ภารกิจตางๆ อยางแทจริง 

 ขยายโอกาสในการเขาถึงขอมูล GIS ของ อบจ. ผานเครือขายอินเตอรเน็ตอยาง  
ทั่วถึง 

 สามารถเผยแพรขอมูลพรอมโปรแกรมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน เพื่อให
เกิดการใชขอมูล GIS ไดอยางทั่วถึงและกวางขวาง 

 สามารถใหบริการสืบคนขอมูล GIS ในระดับชุมชนเมืองทั่วประเทศ 
 
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่องานบริการและงานบริหารของ อบจ. แบง

ออกเปน 2 โครงการยอยคือ  
 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ GIS ของ อบจ. จัดหาระบบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ GIS ใน 2 สวนคือ 1) สวนผลิตขอมูล GIS ที่มีโครงสรางสถาปตยกรรม
แบบ Client / Server เพื่อใหบริการทางดานการผลิตขอมูล และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยมีอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร ประเภท Workstation เพื่อใชในการผลิตหรือแกไข
ขอมูล, เครื่อง Plotter สําหรับเปนอุปกรณในการพิมพแผนที่ GIS เครื่อง Digitizer สําหรับเปน
อุปกรณในการนําเขาขอมูลของ GIS และ 2) สวนเผยแพรขอมูล ที่ประกอบดวย   Web Server, 
Internet Map Server และ Database Server โดยการใชงานของระบบจะเปนการใชงานผาน
ระบบเครือขาย Fiber Optic ความเร็วไมตํ่ากวา 1 GB 
 

 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน GIS เพื่อจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ GIS แก
ผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชเทคโนโลยีดาน GIS ไดอยางเหมาะสมในการบริหาร
จัดการ อบจ.  และจัดฝกอบรมใหบุคลากรของอบจ. มีความรู ความสามารถและทักษะในการใช 
GIS ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
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4.5.5 แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 
 

ระดับความพรอม โครงการ ปที่ 
เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลภูมิศาสตร
พื้นฐาน FGDS 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่อ
งานบริการและงานบริหารของ อบจ. 

 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ GIS 
 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน GIS 

2555 
 

2555 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

7,000,000 
 

4,000,000 

รวม - - 11,000,000 
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4.6   แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธงานอบจ. 
 
4.6.1  หลักการและเหตุผล 

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
ตางๆ ของ อบจ. ใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายไดโดยงาย ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้น ประชาชนมีการใชอินเตอรเน็ตกันมากขึ้น ดังนั้นการเผยแพร
ขอมูลผานอินเตอรเน็ตจึงเปนชองทางที่จะกระจายขาวสารไปยังผูรับหรือประชาชนไดสะดวกและ
ประหยัด 

 
4.6.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ 
2) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลความรู 
3) เพื่อพัฒนาเว็บไซดสําหรับประชาสัมพันธขอมูล 
4) เพื่อเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลสูสาธารณชน 

4.6.3 เปาหมาย 
1) ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของอบจ. ไดงายขึ้น 
2) มีระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการขอมูลที่ตองการประชาสัมพันธอยางเปน

ระบบ 
3) พัฒนาเว็บไซดสําหรับประชาสัมพันธขอมูล 
4) เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลทรัพยากรปาไมสูสาธารณชน 

 
4.6.4 โครงการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสมัพันธงานของ อบจ. มี 1 โครงการ รายละเอียด
คุณสมบัติระบบงานภายใตโครงการตางๆ นําเสนอไวในภาคผนวก ค “รายละเอียดคุณสมบัติ
ระบบสารสนเทศ”  สําหรับคําอธิบายโครงการ 1 โครงการ เปนดังนี ้
 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
ติดตามเรื่องราวรองทุกข 
ใหบริการขอมลูขาวสารแกประชาชนหรือผูที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานดานตางๆ ของ อบจ. 

รวมถึงการบรกิารความรูและอื่นๆ  ดวยวตัถุประสงค 
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 เพื่อเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน 
 เพื่อจัดทําระบบบริหารงานประชาสัมพันธ เชน การนําขอมูลใหมเขาสูระบบหรือการ
นําขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบที่งายและสะดวกในการใชงาน 

 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลโดยผานระบบเครือขายสากล และผูใชบริการสามารถเขาถึง
ขอมูลตางๆ โดยผานโปรแกรม Web Browser 

 เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่น เพื่อประโยชนในการ
ประชาสัมพันธ 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

และติดตามเรื่องราวรองทุกข 
อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเรื่องราวรองทุกข 

ค – 17 
ค - 17 

 
4.6.5 งบประมาณการลงทุน 
 

ระดับความพรอม โครงการ ปที่ 
เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและติดตามเรื่องราว
รองทุกข 

2551 - 2,500,000 2,500,000 

รวม - 2,500,000 2,500,000 
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4.7   แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 
4.7.1    หลักการและเหตผุล 
  แผน ICT เพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวมีจุดมุงหมายในการขยายการใช 
ICT ในการประชาสัมพันธสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมส่ือ
อิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตามสถานที่ที่เหมาะสม และ
ดําเนินการอยางตอเนื่องและถาวร 
 
4.7.2    วัตถุประสงค 

1) เพื่อขยายการนํา ICT มาใชในการประชาสัมพันธเพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจ 
2) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและถาวร 
 

4.7.3    เปาหมาย 
1) มีศูนยรวมขอมูลการทองเที่ยวของเมือง (e-Tourist Information Portal) ที่ใหบริการ

นักทองเที่ยวอยางสะดวก  รวดเร็ว  ไมจํากัดเวลา  และสถานที่  ผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ 

2) มีการเชื่อมโยงศูนยขอมูลการทองเที่ยวของเมืองกับผูประกอบการ 
3) มีหนวยงานรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางถาวร 
 

4.7.4 โครงการ 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวประกอบดวย 1 

โครงการ รายละเอียดคุณสมบัติระบบในโครงการนําเสนอไวในภาคผนวก ค “รายละเอียด
คุณสมบัติระบบสารสนเทศ” สําหรับคําอธิบายโครงการ 1 โครงการเปนดังนี้ 

 
1) โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวและภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อรวบรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวของจังหวัด ขอมูลผลิตภัณฑที่เปนภูมิปญญาของ
จังหวัด และนําเสนอเพื่อใหบริการกับบุคคลทั่วไป และเปนแหลงใหขอมูลที่เปนความรูของทองถิ่น
ผานทาง web ของจังหวัด โครงการนี้ประกอบดวยระบบงาน 2 ระบบ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1.  ระบบฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว ค – 19 
2.  ระบบฐานขอมูลภูมิปญญาจังหวัด ค – 30 
  
4.7.5    แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 
 

ระดับความพรอม โครงการ ปที่ 
เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

2552 - - 3,000,000 

รวม - - 3,000,000 
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4.8    แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส       
(e-LocalCulture) 
 
4.8.1   หลักการและเหตุผล 

อบจ.จําเปนตองเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอที่จะรองรับแผนงานตางๆ ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาใหอบจ.เปนหนวยงานที่สามารถใหบริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณที่ต้ังไว 

 
4.8.2  เปาหมาย 

1) ฝกอบรมบุคลากรของ อบจ. ใหมีความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 

2) กําหนดแนวทางการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับบุคลากรในแตละระดับ และ
สายงาน โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคลากร เชน บุคลากร
ระดับผูบริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการ เปนตน 

3) การสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชบริการระบบสารสนเทศที่
จําเปนของ อบจ. 

 
4.8.3 โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม 

เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เพียงพอที่จะสนับสนุนการใชงานเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการฝกอบรมบุคลากร ใหมี
ทักษะ ความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตน 
 ตามแนวทางการฝกอบรมเฉพาะสิ่งที่จําเปน ซึ่งจะมุงเนนใหดําเนินการฝกอบรมบุคลากร
แตกตางกันตามระดับ และสายงาน โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร แบง
โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมไดทั้งหมด 3 กลุม คือ หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรระดับผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ และหลักสูตรการ
ฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (User Training) ในการ
ฝกอบรมบุคลากรในกลุมนี้ เนนทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติประจําวัน เพื่อให
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บุคลากรสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศตอพวง และโปรแกรม
ประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมจําเปนตองมีความรูความเขาใจทางดานกลไก
ภายในของอุปกรณ และการทํางานในเชิงเทคนิคของโปรแกรมประยุกต 

 การฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Basic 
Training) เปนการอบรมใหบุคลากรมีทักษะพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชนการปด/เปดเครื่องคอมพิวเตอร การใชงานระบบปฏิบัติการวินโดว 
การเปด/ปดใชงานโปรแกรมประยุกตพื้นฐาน การใชงานเมาส การดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน และอุปกรณสารสนเทศตอพวงตางๆ การใชงาน
อินเทอรเน็ตและเครือขายในองคกร เปนตน เพื่อใหรูสึกคุนเคยกับเทคโนโลยีมาก
ข้ึน 

 การฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชระบบสารสนเทศสํานักงานอัตโนมัติ 
(OA-Office Automation)  เปนการอบรมใหบุคลากรมีทักษะพื้นฐานในการใช
งานระบบสารสนเทศสํานักงานอัตโนมัติ เชน การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา 
(Word Processing) โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส (Spreadsheet) 
โปรแกรมนําเสนอขอมูล (Presentation) โปรแกรมรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน เพื่อชวยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมากขึ้น โดยบุคลากร
จะไดรับการฝกอบรมเฉพาะโปรแกรม และเฉพาะในสิ่งที่จําเปนตอการใชงาน
เทานั้น เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรอื่นที่มีความจําเปนตองใชงานไดรับการอบรม
อยางทั่วถึง 

 การฝกอบรมการวิเคราะหขอมูลตามสายงาน (Analytical Training)  เปน  
การอบรมเพื่อใหบุคลากรระดับหัวหนางาน ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการ
สํานัก สามารถวิเคราะห แยกแยะ และสรุปผลขอมูล เชนโปรแกรมสําหรับ
ประมวลขอมูลทางสถิติ โปรแกรมวิเคราะหขอมูล เพื่อใชประโยชนในการรับรู
สภาพความเปนไปของงานเสริมการตัดสินใจ และการแกปญหาระดับหนวยงาน 

 การฝกอบรมระบบงานประยุกตเฉพาะทาง (Domain Applications 
Training)  เปนการอบรมใหแกบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานบน
ระบบงานสารสนเทศประยุกตโดยตรง เชน เจาหนาที่บันทึกขอมูล วิศวกร 
เจาหนาที่ฝายชาง เจาหนาที่การศึกษา เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ ดังนั้น
บุคลากรจะตองไดรับการอบรมในเรื่องทักษะการใชงานระบบงานประยุกต 
รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการใชงาน รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการใชงาน
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ระบบงานดังกลาวดวยเพื่อให บุคลากรสามารถใชระบบงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนการใชงานแบบยั่งยืน  

 
2) การฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ (Executive & Management 

Training) 
 เปนการฝกอบรมใหผูบริหารระดับสูง เชน นายก รองนายก ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด เกิดทัศนคติที่ดีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารและจัดการ อบจ. โดยเนื้อหาการอบรมจะมุงเนนเชิงบรรยายสรุปสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ และการแสดงเทคโนโลยีตางๆ เชน เทคโนโลยีส่ือสารไรสาย เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนตน 

 
3) การฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Staff Training) 

 เปนการฝกอบรมสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงเทคนิคของการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การบริหารจัดการโครงการระบบสารสนเทศ การดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และอุปกรณสารสนเทศตอพวง การรักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือขาย การดูแลรักษาฐานขอมูล เปนตน ตลอดจนกระทั่งการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะในการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายงานหลัก และ
บุคลากรระดับบริหารจัดการของ อบจ.ไดอยางเต็มรูปแบบ รวมทั้งการถายทอดความรู การให
คําปรึกษาและใหคําแนะนําในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แกบุคลากรของหนวยงานและ
ผูบริหารระดับสูงของอบจ. ดวย 

 
4.8.4 แผนงาน งบประมาณ 
 

งบประมาณ (บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. โครงการฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ 
3. โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2551 - 2555 
 

2551 - 2555 
2551 - 2555 

 

1,110,000 
 

300,000 
1,680,000 

2,070,000 
 

450,000 
3,020,000 

2,070,000 
 

450,000 
3,020,000 

รวม 3,090,000 5,540,000 5,540,000 
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ประมาณการการลงทุนโดยรวม 
ของอบจ. 
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ประมาณการการลงทุน   
อบจ.ระดับเริ่มตน 
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ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 รวม 3 ป 
 

ลําดับที่ 
 

รายการ ราคา/หนวย 
จํานวน งบประมาณ 

(บาท) จํานวน งบประมาณ 
(บาท) จํานวน งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
รวม 

รวมทั้งสิน้ 
(บาท) 

 ระบบเครือขาย รวมเงิน  360,000  50,000  50,000  460,000 

1 Switch 50,000 3 150,000     3 150,000 

2 UPS(สําหรับ switch) 8,000 3 24,000     3 24,000 

3 คาติดตั้งอุปกรณและคาอุปกรณสายสัญญาณ 50,000 3 150,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

4 คาเชาในการเชื่อมตอ Internet ADSL 36,000 1 36,000     1 36,000 

 ระบบคอมพิวเตอรลูกขาย รวมเงิน  1,229,000  282,000  282,000  1,793,000 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 55,000 6 330,000 3 165,000 3 165,000 12 660,000 

2 Notebook 65,000 1 65,000     1 65,000 

3 เครื่องพิมพ Laser Printer 20,000 2 40,000     2 40,000 

4 Dot Matrix Printer 29,000 6 174,000 3 87,000 3 87,000 12 348,000 

5 เครื่องสแกนเนอร A4 10,000 6 60,000     6 60,000 

6 LCD Projector 150,000 1 150,000     1 150,000 

  ซอฟตแวร           

1 โปรแกรมสําเร็จรูปมาตรฐาน 10,000 6 60,000 3 30,000 3 30,000 12 120,000 

2 โปรแกรมการคํานวณทางสถิติ 50,000 1 50,000     1 50,000 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 รวม 3 ป 
 

ลําดับที่ 
 

รายการ ราคา/หนวย 
จํานวน งบประมาณ 

(บาท) จํานวน งบประมาณ 
(บาท) จํานวน งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
รวม 

รวมทั้งสิน้ 
(บาท) 

3 โปรแกรมประเภท CAD 100,000 1 100,000     1 100,000 

4 ซอฟตแวรคํานวณโครงสราง 200,000 1 200,000     1 200,000 
 
หมายเหตุ  

1) เลขประมาณขางตนเปนราคาประมาณการเบื้องตน 
2) การจัดซื้อ จัดจาง จะตองปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
รายการ ปที่ 2551 ปที่2552 ปที่ 2553  ปที่ 2554  ปที่ 2555  

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน   
อบจ. ระยะที่ 1 - - - - - 

2. โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ - 4,000,000 - - - 
3. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับผูใชงาน 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 

4. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับผูบริหาร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

5. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 

รวม 618,000 4,618,000 618,000 618,000 618,000 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 
 
 
 

ประมาณการการลงทุน  
 อบจ.ระดับปานกลาง 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 รวม 3 ป 
 

ลําดับที่ 
 

รายการ 
 

ราคา/หนวย จํานวน งบประมาณ 
(บาท) จํานวน งบประมาณ 

(บาท) จํานวน งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
รวม 

รวมทั้งสิน้ 
(บาท) 

 ระบบเครือขาย รวมเงิน  360,000  50,000  50,000  460,000 

1 Switch 50,000 3 150,000     3 150,000 

2 UPS(สําหรับ switch) 8,000 3 24,000     3 24,000 

3 คาติดตั้งอุปกรณและคาอุปกรณสายสัญญาณ 50,000 3 150,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

4 คาเชาในการเชื่อมตอ Internet ADSL 36,000 1 36,000     1 36,000 
  ระบบคอมพิวเตอรแมขาย รวมเงิน  1,050,000  -  -  1,050,000 

1 เครื่อง server          
  Network Server 350,000 1 350,000     1 350,000 
  Mail & Web & Database & File Server 700,000 1 700,000     1 700,000 
 ระบบคอมพิวเตอรลูกขาย รวมเงิน  3,264,000  477,000  477,000  4,218,000 

2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 55,000 12 660,000 6 330,000 6 330,000 24 1,320,000 
3 Notebook 65,000 2 130,000     2 130,000 
4 เครื่องพิมพ Laser Printer 20,000 6 120,000     6 120,000 
5 Dot Matrix Printer 29,000 6 174,000 3 87,000 3 87,000 12 348,000 
6 เครื่องสแกนเนอร A4 10,000 6 60,000     6 60,000 
7 LCD Projector 150,000 1 150,000     1 150,000 
  ซอฟตแวร             
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 รวม 3 ป 
 

ลําดับที่ 
 

รายการ 
 

ราคา/หนวย จํานวน งบประมาณ 
(บาท) จํานวน งบประมาณ 

(บาท) จํานวน งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
รวม 

รวมทั้งสิน้ 
(บาท) 

1 ซอฟตแวรระบบฐานขอมูล 1,500,000 1 1,500,000     1 1,500,000 
2 โปรแกรมสําเร็จรูปมาตรฐาน 10,000 12 120,000 6 60,000 6 60,000 24 240,000 
3 โปรแกรมการคํานวณทางสถิติ 50,000 1 50,000     1 50,000 
4 โปรแกรมประเภท CAD 100,000 1 100,000     1 100,000 
5 ซอฟตแวรคํานวณโครงสราง 200,000 1 200,000     1 200,000 

 
 
หมายเหตุ  

1) เลขประมาณขางตนเปนราคาประมาณการเบื้องตน 
2) การจัดซื้อ จัดจาง จะตองปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การลงทุนดานระบบสารสนเทศ 
รายการ ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553  ปที่ 2554  ปที่ 2555  

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
อบจ.  ระยะที่1 (Back Office) 

- - - - - 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
อบจ. ระยะที่ 2 

- 1,500,000 2,000,000 1,000,000 - 

3. โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ - 4,000,000 - - - 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและ
การตัดสินใจ 

- - - - 4,000,000 

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุด
เดียว (One Stop Service) 

- 2,500,000 - - - 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและติดตามเรื่องราว    
รองทุกข 

2,500,000 - - - - 

7. โครงการพัฒนาฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว - 3,000,000 - - - 

8. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับผูใชงาน 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 

9. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับผูบริหาร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

10. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 

รวม 3,608,000 12,108,000 3,108,000 2,108,000 5,108,000 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 
 
 
 

ประมาณการการลงทุน 
อบจ.ระดับสูง 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 รวม 3 ป 
 

ลําดับที่ 
 

รายการ 
 

ราคา/หนวย จํานวน งบประมาณ 
(บาท) จํานวน งบประมาณ 

(บาท) จํานวน งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
รวม 

รวมทั้งสิน้ 
(บาท) 

  ระบบเครือขาย รวมเงิน  360,000  50,000  50,000  460,000 

1 Switch 50,000 3 150,000     3 150,000 

2 UPS(สําหรับ switch) 8,000 3 24,000     3 24,000 

3 คาติดตั้งอุปกรณและคาอุปกรณสายสัญญาณ 50,000 3 150,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

4 คาเชาในการเชื่อมตอ Internet ADSL 36,000 1 36,000     1 36,000 
  ระบบคอมพิวเตอรแมขาย รวมเงิน  1,750,000  -  -  1,750,000 
1 เครื่อง server          
  Network Server 350,000 1 350,000     1 350,000 
  Mail & Web & File Server 700,000 1 700,000     1 700,000 
  Database Server 700,000 1 700,000     1 700,000 

 ระบบคอมพิวเตอรลูกขาย รวมเงิน  3,264,000  477,000  477,000  4,218,000 
2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 55,000 12 660,000 6 330,000 6 330,000 24 1,320,000 
3 Notebook 65,000 2 130,000     2 130,000 
4 เครื่องพิมพ Laser Printer 20,000 6 120,000     6 120,000 
5 Dot Matrix Printer 29,000 6 174,000 3 87,000 3 87,000 12 348,000 
6 เครื่องสแกนเนอร A4 10,000 6 60,000     6 60,000 
7 LCD Projector 150,000 1 150,000     1 150,000 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 รวม 3 ป 
 

ลําดับที่ 
 

รายการ 
 

ราคา/หนวย จํานวน งบประมาณ 
(บาท) จํานวน งบประมาณ 

(บาท) จํานวน งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
รวม 

รวมทั้งสิน้ 
(บาท) 

  ซอฟตแวร               
1 ซอฟตแวรระบบฐานขอมูล 1,500,000 1 1,500,000     1 1,500,000 
2 โปรแกรมสําเร็จรูปมาตรฐาน 10,000 12 120,000 6 60,000 6 60,000 24 240,000 
3 โปรแกรมการคํานวณทางสถิติ 50,000 1 50,000     1 50,000 
4 โปรแกรมประเภท CAD 100,000 1 100,000     1 100,000 
5 ซอฟตแวรคํานวณโครงสราง 200,000 1 200,000     1 200,000 

 
 

หมายเหตุ  
1) เลขประมาณขางตนเปนราคาประมาณการเบื้องตน 
2) การจัดซื้อ จัดจาง จะตองปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
รายการ ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 ปที่ 2554 ปที่ 2555  

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอบจ. 
ระยะที่1 (Back Office) 

- - - - - 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอบจ.
ระยะที่ 2 

- 1,500,000 2,000,000 1,000,000 - 

3. โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ - 4,000,000 - - - 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและการ
ตัดสินใจ 

- - - - 4,000,000 

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุดเดียว 
(One Stop Service) 

- 2,500,000 - - - 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและติดตามเรื่องราวรองทุกข 

2,500,000 - - - - 

7. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเทีย่ว - 3,000,000 - - - 

8. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับผูใชงาน 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 

9. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับผูบริหาร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

10. โครงการฝกอบรมสําหรับบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 
11. โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) - - - - 7,000,000 

12. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS  เพื่องานบริหาร
และบริการ 

- - - - 4,000,000 

รวม 3,608,000 12,108,000 3,108,000 2,108,000 16,108,000 

 


