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บทที่ 6 
แผนงาน โครงการ งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 

จากยุทธศาสตรทั้ง 5 ดานของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในชวงระยะเวลา 5 ป  กําหนดเปนแผนงานสําหรับองคการบริหารสวนตําบลไวทั้งหมด 10 
แผนงานหลัก คือ  

1. แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศอบต. (SubdistrictAdminNet) 
2. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอบต. (e-SubdistrictAdmin) 
3. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการอบต. (e-SubdistrictService) 
4. แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศอบต. 
5. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธงานอบต. 
6. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม 
7. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 
8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชน 
9. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
10. แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส       

(e-SubdistrictCulture) 
 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแตละแหงมีความแตกตางทางดานสถานภาพและ

ความพรอม ดังนั้นในแผนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ไดกําหนดระดับความพรอมของ
องคการบริหารสวนตําบลออกเปน 4 ระดับ คือระดับเตรียมการ ระดับเร่ิมตน ปานกลาง และ
ระดับสูง ดังรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอ 6.1 และในตารางที่ 6.1 ไดสรุปยุทธศาสตรแผนงาน
โครงการสําหรับแตละระดับความพรอมของอบต. ไว 

การนําเสนอรายละเอียดของแผนงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศองคการบริหาร
สวนตําบลในบทนี้แสดงไดในหัวขอ 6.2 – 6.11 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระดับความพรอมอบต.  ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ 
เตรียม
การ 

เริ่มตน ปาน
กลาง 

สูง 

แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเครือขาย
สารสนเทศ  
1) โครงการพัฒนาระบบเครือขายอบต.     
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 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานอบต.ระยะที่ 1 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานอบต.ระยะที่ 2 

  
  

3) โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ     
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ

ผูบริหาร 
  

  

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ใหบริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและการ

จัดเก็บรายได 

    

2)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการจุดเดียว (One Stop Service)     

แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศอบต. 
1) โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลภูมิศาสตร

พื้นฐาน (FGDS) 
    

2. พัฒนา ICT เพื่อการ
บริหาร  จัดการ  และ
การใหบริการ  

 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS 
เพื่องานบริหารและบริการ 

   
 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในทองถิ่น 

 
 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธงานอบต. 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและติดตาม
เรื่องราวรองทุกข 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระดับความพรอมอบต.  ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ 
เตรียม
การ 

เริ่มตน ปาน
กลาง 

สูง 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ดานสังคม 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา

อบต. 

  

  

2) โครงการอินเตอรเน็ตชุมชน     
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องาน

สุขาภิบาล อนามัย ส่ิงแวดลอมและการปองกัน
สาธารณภัย 

 
   

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูอบต. (Local 

Learning Center) 

 

   

2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning อบต.     
3)  โครงการพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมตําบล 
 

   

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
โรงเรียนในชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียน 

 

   
2) โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน     

 

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

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
1) โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว 

   
 

 

 
 

 
แผนพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อการทํางาน
ภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนกิส  (e-Culture) 
1) โครงการฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

   

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) 

 
2) โครงการฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและ

จัดการ 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระดับความพรอมอบต.  ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ 
เตรียม
การ 

เริ่มตน ปาน
กลาง 

สูง 

 3)  โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
   

ตารางที่ 6.1 ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ  
 
6.1 ระดับความพรอมของอบต.ตามแผนการพัฒนา 

 
เนื่องจากมีความแตกตางในดานความพรอมและสภาพแวดลอม การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศนี้ แบงความพรอมของอบต. ออกเปน 4 ระดับคือ ระดับเตรียมการ ระดับเร่ิมตน ระดับ
ปานกลาง และระดับสูง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก งบประมาณ บุคลากร และสภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน คุณลักษณะความพรอมของอบต. ใน 3 ระดับแสดงไดดังตารางที่ 
6.2  

ลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนดไวในแผนนี้เปนแบบตอยอด นั่นคือ 
อบต. ที่พัฒนาตามแผนระดับใดระดับหนึ่งแลว เมื่อมีความพรอมสามารถพัฒนาตอเนื่องในระดับ
ถัดไป และถึงระดับสูงในที่สุด เปาหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอบต. ในแตละระดับ 
ความพรอมแสดงไวในตารางที่ 6.3 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คุณสมบัติ ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง 
 บุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ไ ม มี บุ ค ล า ก รที่ มี ค ว าม รู ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยตรง 

 มีบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยี  
 สารสนเทศโดยตรงดังนี ้

- บุคลากรที่ มี ความรู ด านระบบ
เครือขาย 

- บุคลากรที่สามารถดูแลบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

 

มีบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงดังนี้ 

- บุคลากรที่มีความรูด านระบบ
เครือขาย 

- บุ คล าก รที่ มี ค ว าม รู ส าม า รถ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

- บุคลากรที่มีความรูในการทํา Web 
และดูแลรักษาระบบ Mail 

- บุคลากรที่มีความรูด านระบบ
ฐานขอมูล 

 

มีหนวยงานที่ดูแลงานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
 

 งบประมาณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 แสน-1ลาน 2-5 ลาน 5-10 ลาน 10 ลานขึ้นไป 

 โครงสรางพื้นฐาน 
 

มีระบบสื่อสารเชนโทรศัพท (ADSL) - มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีเครือขายทองถิ่นและ Server  

- มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มี Mail Server  
- มี Database Server  

- มี โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ตารางที่ 6.2 ตารางระดับความพรอม 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
เปาหมาย  ใชบริการ Web Server จาก Web 

Hosting หรือ Free Web Site 
 ใชบริการ Mail Server จาก Free Web-

based Mail Server 
 มีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ใน
จํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ใชงานในแตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการใช งานรวมกับ
อุ ป ก รณ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง แ ต ล ะ
หนวยงาน 

 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการ
ใชงาน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเครือขาย ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสามารถรองรับการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการ
ดานแฟมขอมูล  สําหรับใหบริการงาน
ตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานใน
แตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการใช งานรวมกับ
อุ ป ก รณ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง แ ต ล ะ
หนวยงาน 

 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการ
ใชงาน 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและ

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเครือขาย ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมสามารถรองรับการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานขอมูล ที่สามารถตอบสนอง
การเขาถึ งขอมูลและการใชขอมูล
รวมกัน รวมทั้งมีระบบการสํารองขอมูล
เพื่อปองกันความเสียหายของขอมูลที่
อาจเกิดขึ้น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการ
ดานแฟมขอมูล  สําหรับใหบริการงาน
ตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานใน
แตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับ

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเครือขายที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานขอมูลที่ตอบสนองการเขาถึง
ขอมูลรวมกัน รวมทั้งมีระบบการสํารอง
ขอมูลเพื่อปองกันความเสียหายของ
ขอมูลที่อาจเกิดขึ้น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการ
ดานแฟมขอมูลสําหรับงานใหบริการ
ตางๆ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ใน
จํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ใชงานในแตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการใช งานรวมกับ
อุ ป ก รณ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง แ ต ล ะ
หนวยงาน 
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 ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายที่
มีประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

อุ ป ก รณ ค อมพิ ว เ ต อ ร ข อ ง แ ต ล ะ
หนวยงาน 

 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการ
ใชงาน 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บ
ขอมูลที่เหมาะสม 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขาย
ที่มีประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการ
ใชงาน 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่เหมาะสม 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขาย
ที่มีประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
ฮารดแวร 

 Client 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

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

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

 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

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

 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
ซอฟตแวร 

 Operating System  
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 

 Operating System 
 NAT Server Software 

 Operating System 
 NAT Server Software 

 Operating System 
 NAT Server Software 
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 ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง  DHCP Server Software 

 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Sever Software 
 Database Management System 

Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 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 

 Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

 โมเด็ม 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

 โมเด็ม 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

ตารางที่ 6.3  ตารางเปาหมายของแตละระดับ
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6.2   แผนพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานเครือขายสารสนเทศ  
 
6.2.1 หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลแบงโครงสรางการบริหารออกเปนหลายหนวยงาน ดังนั้นเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการบริหาร
และการบริการประชาชนจําเปนตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายเพื่อการประสาน
เชื่อมโยงหนวยงานภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดเขาดวยกัน รวมถึงการเชื่อมโยงเขา
เครือขายสาธารณะทั้งนี้เพื่อเปนชองทางการสื่อสารขอมูลและสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ กรมสงเสริมฯ และประชาชนโดยทั่วไป 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวน
ตําบลจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันในการบริหาร
ราชการ การบริการประชาชนของหนวยงานตางๆ  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลเองจะมี
โครงสรางพื้นฐานหลักเปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีตอไปอีก
มากในอนาคต  ซึ่งจะทําใหไมเกิดความซ้ําซอนในการจัดหาทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการกระจายตัวของทรัพยากรอยางเหมาะสม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 
6.2.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อวางระบบเครือขายสําหรับองคการบริหารสวนตําบล (SubdistrictAdminNet) ที่มี
ความเร็วที่เหมาะสม รองรับความตองการใชงานของทุกหนวยงานทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต 

2) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รองรับกับ
การทํางานของหนวยงานทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบล 

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 

 
6.2.3 เปาหมาย 

เปาหมายโดยรวมมีดังนี ้
1) มีระบบเครือขายครอบคลุมหนวยงานภายในของอบต. และเชื่อมโยงกับเครือขาย

สาธารณะ 
2) มีโครงสรางพื้นฐานเครือขายสําหรับเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ ของอบต.ใหสามารถใช 

ICT เพื่อการบริหารจัดการ การบริการเผยแพรความรูสูประชาชนของทุกหนวยงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีโครงสรางพื้นฐานเครือขายหลักของอบต. ที่จะใชเปนศูนยกลางของการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตไดอยางเปนมาตรฐานและเอกภาพ 

 
เปาหมายตามระดับความพรอมของทองถิน่ในระดับเตรยีมการ ระดับเร่ิมตน ระดบักลาง 

และระดับสูง 
 
6.2.4 โครงการ 

แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอบต. ประกอบดวย 3 โครงการ 
รายละเอียดโครงสรางพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนอไวในภาคผนวก ง “โครงรูประบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล”  สําหรับคําอธิบายโครงการทั้ง 3 โครงการเปน
ดังนี ้
 

1) โครงการพัฒนาระบบเครอืขายอบต. 
พัฒนาระบบเครือขายเพื่อเชื่อมโยงหนวยงานภายในของอบต. ใหมีความเร็วที่

เหมาะสมภายใตโครงสรางรูปดาว (Star) พรอมทั้งเชื่อมตอเขากับเครือขายสากล เพื่อการเชื่อมโยง
กับกรมฯ ทองถิ่นจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น และหนวยงานอื่นๆ 

 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

จัดหาคอมพิวเตอรแมขายของอบต. รองรับงานดานตางๆ โดยเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ทําหนาที่เปนแมขาย ไดแก 

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

 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

เพื่อใหอบต. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย รวมทั้งจัดหาเครื่องทดแทนเครื่อง
เดิมที่หมดอายุการใชงาน เพื่อจัดสรรใหกับหนวยงานตางๆ ใหเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งในปจจุบัน
จากการสํารวจขอมูลพบวาองคการบริหารสวนตําบลมีอัตราสวนของคอมพิวเตอรตอบุคลากรเปน 
1:10 โครงการจัดหาคอมพิวเตอรกําหนดเปาหมายอัตราสวนคอมพิวเตอรตอบุคลากร ของอบต.
เปน 1:3 โครงการนี้รวมถึงการจัดหาอุปกรณตอพวงบางรายการ เชน เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร 
ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา  
 
6.2.5 งบประมาณการลงทุน 
 สรุปงบประมาณการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ แยกตามระดับของ
อบต. ไดดังนี ้
 

ระดับความพรอม โครงการ ปที่ 
เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1) โครงการพัฒนาระบบเครือขายอบต ** 2551 - 2553 460,000 460,000 460,000 460,000 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ** 2551 - 300,000 300,000 1,750,000 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ** 2551 - 2553 1,698,000 1,728,000 3,218,000 5,718,000 

รวม 2,158,000 2,488,000 3,978,000 7,928,000 

 
 
หมายเหตุ  

1) เลขประมาณขางตนเปนราคาประมาณการเบื้องตน 
2) การจัดซื้อ จัดจาง จะตองปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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6.3  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอบต. 
 
6.3.1   หลักการและเหตุผล 

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

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการใหบริการ มีโครงการตางๆ 
ดังนี้ 

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

 
6.3.2   วัตถุประสงค 

1) เพื่อสนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล ในการบริหารจัดการหนวยงาน
ภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการปฏิบัติ
ภารกิจ 

2) เพื่อประยุกตใช  ICT สําหรับการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานภายในอบต. 
3) เพื่อใหหนวยงานทุกหนวยของอบต. สามารถเขาถึงขอมูลและสงตอขอมูลใน

กระบวนการเปนลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4) เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยการใหทําการบันทึกขอมูลจากแหลงกําเนิดขอมูล

โดยตรง  
5) เพื่อลดการใชกระดาษในกรณีที่ตองสงเอกสารหรือหนังสือราชการตางๆ ที่สามารถใช

เอกสารอิเล็กทรอนิกสได 
6) เพื่อใหการบริหารจัดการดานขอมูลของอบต. เปนเอกภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน 
7) เพื่อพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติในอบต. 
8) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
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6.3.3   เปาหมาย 
1) การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
2) หนวยงานของอบต. มีความเปนเอกภาพในดานขอมูลและการปฏิบัติภารกิจ 
3) มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานรวมกันไดทุกหนวยงาน 
4) มีระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
5) มีระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
6) ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการใชกระดาษอันจะเปนหนทางไปสูการทํางาน

แบบไรกระดาษ 
 
6.3.4 โครงการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประกอบดวย 4 โครงการ รายละเอียด
คุณสมบัติระบบงานภายใตโครงการตางๆ นําเสนอไวในภาคผนวก ค “รายละเอียดคุณสมบัติ
ระบบสารสนเทศ” สําหรับคําอธิบายโครงการทัง้ 4 โครงการ เปนดังนี ้
 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอบต. ระยะที่1 (Back Office) 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของอบต. อันไดแกการบริหารแผนงาน บริหาร

งบประมาณ บริหารงานพัสดุ บริหารการเงินการคลัง การใชกฎหมายระเบียบตางๆ  ซึ่งจะทําให
การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล  

การพัฒนาระบบสารสนเทศภายใตโครงการนี้ ประกอบดวยระบบดังตาราง 
 

ระบบบริหารงานอบต.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 
 

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอบต. ระยะที่ 2 
เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของอบต. 

เพิ่มเติมจากระบบบริหารงานทั่วไประยะที่ 1 ไดแก งานสถิติการคลัง งานนิติการ งานดานโยธา 
ประกอบดวยระบบสารสนเทศดังตาราง 

 



 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                     หนาที่  6 - 14 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ระบบบริหารงานอบต.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

ปฏิบัติงานในสํานักงานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตอส่ือสารระหวาง
พนักงานภายในอบต. และการติดตอกับหนวยงานภายนอก ระบบสํานักงานอัตโนมัติจะชวยให
การประมวลผล เก็บรักษา และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานทางอุปกรณส่ือสารตางๆ ในรูปของ
ส่ือผสมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพภายใตวัตถุประสงค นอกจากนี้ระบบ Intranet เพื่อการบริหาร
สํานักงานจะเปนสวนเชื่อมตอกับระบบบริหารงานของอบต. ที่เปนระบบ back office  

 เพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) 
 เพื่อพัฒนาระบบ Intranet เพื่อการบริหารสํานักงานอบต. 

 
ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1.   ระบบ Intranet เพื่อการบริหารสํานักงานอบต.และติดตามคําสั่งตางๆ ค – 32 
2.   ระบบจัดการเอกสารและคลังเอกสาร (Document Management System) ค – 7 
 

4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและการตัดสินใจ 
โดยทั่วไปผูบริหารระดับสูงตองการขอมูลสารสนเทศในการบริหารงานและการตัดสินใจอยู

ตลอดเวลา ทั้งที่เปนสารสนเทศที่ใชเปนประจําและเปนครั้งคราว และแบบทันทีทันใด สารสนเทศที่
ใชก็มีหลายรูปแบบทั้งที่เปนโครงสรางและไมเปนโครงสราง เนื่องจากผูบริหารมีเวลาจํากัดในการ
ประมวลขอมูลขาวสาร อีกทั้งการตัดสินใจตองกระทําใหทันทวงที ทันตอสถานการณ นอกจากนี้
ผูบริหารจะไมเชี่ยวชาญในการใชระบบเนื่องจากไมไดใชดวยตนเอง  
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารเนนที่การสรางทีมบุคลากรสารสนเทศ
แบบ Ad Hoc ใหคําแนะนําและสนับสนุนความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูบริหาร ทั้งนี้
มิใชเพียงการสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมเทานั้น แตเปนการสรางระบบสารสนเทศที่จะใช
ผลลัพธของระบบตางๆ รวมถึงแหลงขาวสารจากหนวยงานภายนอก เพื่อประมวลผลและเสนอผล
การประมวลผลนี้ตอผูบริหาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจทั้งนี้เพื่อ 

 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
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 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
 เพื่อเพิ่มมูลคาการใชงานระบบสารสนเทศของอบต. 
 เพื่อพัฒนาระบบสําหรับเปนเครื่องมือประกอบการบริหารตัดสินใจ 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจประกอบดวยระบบตางๆ  ตามตาราง 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1.  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information  System : EIS) ค – 10 
2.  ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ค – 30 
 
6.3.5 งบประมาณการลงทุน 

สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร แยกตามระดับของอบต. ไดดัง
ตาราง 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
อบต. ระยะที่ 1 

2551 - - -  - 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
อบต. ระยะที่ 2 

2552 - - 3,500,000 3,500,000 

3. โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ 2552 - 4,000,000 4,000,000 4,000,000  
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 2555 - - 4,000,000 4,000,000  

รวม - 4,000,000 11,500,000 11,500,000 
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6.4  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 
 
6.4.1  หลักการและเหตุผล 

เปนการพัฒนาการใหบริการของอบต. ใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดย
การบูรณาการการใหบริการตางๆ ไดแก การขออนุญาตประกอบกิจการ การเก็บภาษี การชําระ
คาธรรมเนียมตางๆ และบริการอื่นๆ มาไวเปนจุดเดียว ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชน
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว ถูกตองในการรับบริการซึ่งกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพของงานและมี
ความโปรงใส 

 
6.4.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อสนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล ในการบริหารจัดการหนวยงาน
ภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือ โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจ 

2) เพื่อประยุกตใช  ICT สําหรับการใหบริการประชาชน ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ลด
เวลา ลดขั้นตอน เปนที่ประทับใจของประชาชนผูรับบริการ 

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

โดยตรง และสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
5) เพื่อใหการใหบริการของอบต. เปนเอกภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน 
 

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

6.4.4 โครงการ 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการประกอบดวย 2 โครงการ รายละเอียด

คุณสมบัติระบบงานภายใตโครงการตางๆ นําเสนอไวในภาคผนวก ค “รายละเอียดคุณสมบัติ
ระบบสารสนเทศ” สําหรับคําอธิบายโครงการทัง้ 2 โครงการ เปนดังนี ้
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1) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
จัดระบบเพื่อใชในการบริหารการจัดการภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร

สวนตําบล บันทึกฐานขอมูลภาษีตางๆ เพื่อจัดเก็บเปนรายไดหลักในการนํามาพัฒนาอบต. ตอไป 
 

ระบบงานในโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1. ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ค – 24 
 

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุดเดียว (One Stop Service) 
เปนการพัฒนาระบบใหบริการและบูรณาการระบบงานเพื่อการบริการประชาชนเขาไวเปน

จุดเดียว เพื่อใหประชาชนผูรับบริการสามารถติดตอราชการในทกุเรื่องกบัอบต.ไดอยางสะดวก 
บูรณการระบบแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยสิน  ระบบอื่น ๆ ที่พฒันาเพิ่มเติมอีก ดังตาราง 

 
ระบบงานในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุดเดียว อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1. ระบบทะเบียนสถานประกอบการ ค – 14 
2. ระบบฐานขอมูลทะเบียนผูประกอบการคาในตลาดสดและแผงลอย ค – 22 

 
6.4.5 งบประมาณการลงทุน 

สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ แยกตามระดับของอบต. ไดดัง
ตาราง 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุด
เดียว 

2551 
2552 - 2553 

 

- 
- 

4,000,000 
- 

4,000,000 
2,600,000 

4,000,000 
2,600,000 

รวม - 4,000,000 6,600,000 6,600,000 
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6.5  แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศอบต. 
 
6.5.1   หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ของอบต. ในแผนแมบทฉบับนี้ไดมี
เปาหมายของการออกแบบระบบสารสนเทศทางทางภูมิศาสตรโดยรวมเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ของขอมูล GIS เกิดการประสานการทํางานภายในหนวยงานตางๆของอบต. ผูบริหาร และผู
ปฏิบัติการของอบต. สามารถใชประโยชนจาก GIS ในการปฏิบัติงาน การวางแผน และการ
ตัดสินใจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจตางๆ อยางแทจริง รวมทัง้
เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทดานสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศไทย ที่รัฐจะนําเทคโนโลยี 
GIS มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไดมีการกําหนดแนวคิดของโครงสรางพื้นฐานทางดาน
สารสนเทศภูมิศาสตรระดับชาติ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ไวเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดจากฐานขอมูลที่มีอยูแลวและที่กําลังจะพัฒนาขึ้น 
 
6.5.2   วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดการบูรณาการของขอมูล GIS เกิดการประสานการทํางานภายในหนวยงาน
ตางๆ ของอบต. 

2) เพื่อใหผูบริหาร และผูปฏิบัติการของอบต. สามารถใชประโยชนจาก GIS ในการ
ปฏิบัติงาน การวางแผน และการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สนองตอบนโยบายดานสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศ ที่รัฐจะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ GIS มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
6.5.3   เปาหมาย 

1) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรของอบต. ที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติการของ
หน ว ย ง านต า ง ๆ  ของอบต .  และสามา รถส ง ผ า น ไปยั ง ศู นย ป ฏิ บั ติ ก า ร
กระทรวงมหาดไทย  

2) ระบบงานสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของอบต.ใหกับผูบริหาร 

3) ระบบงานสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่สามารถตอบสนองตอความตองการใชขอมูลเชงิ
พื้นที่และขอเท็จจริงทางกายภาพของอบต. 

4) กระบวนการนําเขาขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลเชิงบรรยายในแตละเรื่องที่
เกี่ยวของกับยุทธศาสตรหลักของอบต. จากหนวยงานเจาของขอมูล 
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5) ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของอบต. มีความถูกตองสมบูรณ สําหรับใชในการ
บริหารจัดการอบต. แบบบูรณาการ 

6) คูมือระบบงาน คูมือการใชระบบงาน GIS ในสื่อที่เหมาะสม  
 

6.5.4 โครงการ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรของอบต.จะแบงแผนปฏิบัติการออกเปน 3 

โครงการรายละเอียดของโครงการแสดงไดดังภาคผนวก ง สําหรับคําอธิบายโครงการทั้ง 3 
โครงการ เปนดังนี้ 

 
1)  โครงการสํารวจและจดัทําขอมูลภมูิศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Geographic 

 Data Set-FGDS : FGDS) ของอบต. 
ขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐานเปนกลุมขอมูลที่มีผูใชจํานวนมาก และสามารถนําไปใชในการ

สรางฐานขอมูลภูมิศาสตรกลุมอ่ืนๆ ตอไป ขอมูลพื้นฐานทางดาน FGDS ของอบต.แบงออกเปน   
7 กลุมคือ 

 กลุมพืน้ทีเ่ขตการปกครองและพื้นที่บริหารจัดการ 
 กลุมเสนทางน้าํและแหลงน้าํ 
 กลุมเสนทางคมนาคมและขนสงทางบก 
 กลุมรายละเอยีดเกี่ยวกับทีดิ่น และอาคารสิ่งปลูกสราง 
 กลุมแผนที่ระวางที่ดิน 
 กลุมขอมูลระบบสาธารณูปการตางๆ 
 กลุมขอมูลจุดความสงู และเสนชั้นความสงู 

การพัฒนา FGDS ของอบต.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    
ของอบต. 

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่องานบริการและบริหารของอบต. มี
เปาหมายดังนี้ 
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 ใหเกิดการใช GIS ในหนวยงานตางๆ ของอบต.อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับศักยภาพที่หนวยงานนั้นมีอยู 

 ใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใชรวมกันของขอมูล GIS ระหวางหนวยงาน
ตางๆ ของอบต.ไดอยางสมบูรณ 

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

 ขยายโอกาสในการเขาถึงขอมูล GIS ของอบต. ผานเครือขายอินเตอรเน็ตอยางทั่วถึง 
 สามารถเผยแพรขอมูลพรอมโปรแกรมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน เพื่อให
เกิดการใชขอมูล GIS ไดอยางทั่วถึงและกวางขวาง 

 สามารถใหบริการสืบคนขอมูล GIS ในระดับชุมชนเมืองทั่วประเทศ 
 
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่องานบริการและงานบริหารของอบต. แบง

ออกเปน 2 โครงการยอยคือ  
 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ GIS ของอบต. 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      
จัดการอบต.  และจัดฝกอบรมใหบุคลากรของอบต. มีความรู ความสามารถและทักษะในการใช 
GIS ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 
6.5.5 งบประมาณการลงทุน 
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สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร แยกตามระดับของอบต. ได
ดังนี้ 
 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน 
FGDS  

2.โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่องาน
บริการและงานบริหารของอบต. 

 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
GIS  

 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน GIS 

2555 
 

2555 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

5,000,000 
 

4,000,000 
 

รวม - - - 9,000,000 
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6.6   แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธงานอบต. 
 
6.6.1  หลักการและเหตุผล 

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
ตางๆ ของอบต. ใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายไดโดยงาย ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้น ประชาชนมีการใชอินเตอรเน็ตกันมากขึ้น ดังนั้นการเผยแพร
ขอมูลผานอินเตอรเน็ตจึงเปนชองทางที่จะกระจายขาวสารไปยังผูรับหรือประชาชนไดสะดวกและ
ประหยัด 

 
6.6.2 วัตถุประสงค 

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

6.6.3 เปาหมาย 
1) ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของอบต. ไดงายขึ้น 
2) มีระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการขอมูลที่ตองการประชาสัมพันธอยางเปน

ระบบ 
3) พัฒนาเว็บไซดสําหรับประชาสัมพันธขอมูล 
4) เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลทรัพยากรปาไมสูสาธารณชน 

 
6.6.4 โครงการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสมัพันธงานของอบต. ม ี 1 โครงการ รายละเอียด
คุณสมบัติระบบงานภายใตโครงการตางๆนําเสนอไวในภาคผนวก ค “รายละเอียดคุณสมบัติระบบ
สารสนเทศ” สําหรับคําอธิบายโครงการทั้ง 1 โครงการ เปนดังนี ้

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
ติดตามเรื่องราวรองทุกข 
ใหบริการขอมลูขาวสารแกประชาชนหรือผูที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานดานตางๆ ของอบต. 

รวมถึงการบรกิารความรู และอื่นๆ ดวยวตัถุประสงค 
 เพื่อเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน 
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 เพื่อจัดทําระบบบริหารงานประชาสัมพันธ เชน การนําขอมูลใหมเขาสูระบบหรือการ
นําขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบที่งายและสะดวกในการใชงาน 

 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลโดยผานระบบเครือขายสากล และผูใชบริการสามารถเขาถึง
ขอมูลตางๆ โดยผานโปรแกรม Web Browser 

 เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่นเพื่อประโยชนในการ
ประชาสัมพันธ 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

และติดตามเรื่องราวรองทุกข 
อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเรื่องราวรองทุกข 

ค - 17 
ค - 17 

 
6.6.5 งบประมาณการลงทุน 

สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธอบต.  แยกตามระดับ
ของอบต. ไดดังนี้ 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและติดตามเรื่องราวรอง
ทุกข 

2551 - 
 
 

- 
 
 

2,500,000 
 

2,500,000 

รวม - - 2,500,000 2,500,000 
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6.7  แผนพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การพัฒนาดานสังคม  
 
6.7.1  หลักการและเหตุผล 

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาดานสังคมของทองถิ่น 
จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานสําหรับการใหบริการดานสังคม ดานสาธารณสุข  ความจําเปนพื้นฐาน 
ดานชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น ขอมูลการดําเนินโครงการตางๆ วิเคราะหปญหา
และความตองการเพื่อการพัฒนาสังคม 
 
6.7.2  วัตถุประสงค 

1) เพื่อจัดทําฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
2) เพื่อจัดทําระบบงานเพื่องานสุขาภิบาล อนามัย และการปองกันสาธารณภัย 
3) เพื่อจัดทําระบบอินเตอรเน็ตชุมชน สําหรับการสื่อสาร และเปนแหลงความรูของชุมชน 
 

6.7.3  เปาหมาย 
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
2) การพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพแวดลอมของแตละ

ทองถิ่น 
 
6.7.4   โครงการ 

1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนเรงดวนสําหรับใหบริการและ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น อันไดแกการบริการดานสาธารณสุขพื้นฐาน  การจัดทําฐานขอมูลชุมชน
และครัวเรือนเพื่อการปองกันและการแกไขปญหาดานยาเสพติด  รวมถึงระบบฐานขอมูลเพื่อการ
คมนาคมของทองถิ่น  

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่นประกอบดวยระบบงานดังตาราง 
 

ระบบงานในโครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1. ระบบสารสนเทศใหบริการทางดานสาธารณสุข ค - 14 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจราจรและวิศวกรรมจราจร ค - 21 
3. ระบบฐานขอมูลชุมชน / ครอบครัว และปญหายาเสพติด ค - 22 
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2) โครงการอินเตอรเน็ตชุมชน 
จัดทําศูนยการใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชนในทองถิ่น เพื่อเปนชองทางในการ

ติดตอส่ือสาร กระจายขอมูลขาวสาร และเปนแหลงศึกษาหาความรู โครงการจะประกอบดวยการ
เชาสัญญาณ การจัดหาแมขายอินเตอรเน็ต  และการจัดหาคอมพิวเตอรลูกขายสําหรับใหบริการ 

 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล อนามัย และการปองกัน

สาธารณภัย 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล อนามัย และการปองกันสาธารณภัย ทํา

ฐานขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บและทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การติดตามผลการดําเนินงาน
ของบุคลากรที่รับผิดชอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การติดตามเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการ
สุขาภิบาลตางๆ  รวมถึงการเก็บขอมูลดานสาธารณภัย   การใหการชวยเหลือหรือแกไขบรรเทาสา
ธารณภัย และประมวลผลจัดทํารายงานสถิติเกี่ยวกับสถิติ เพื่อประโยชนในการวางแผนปองกัน 

ระบบงานภายใตโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล อนามัย และการ
ปองกันสาธารณภัย เปนดังตาราง 

 
ระบบงานในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล  

อนามัย และการปองกันสาธารณภัย 
อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1. ระบบฐานขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย ค - 18 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ค - 19 
 
6.7.2  งบประมาณการลงทุน 

สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม แยกตามระดับของ
อบต. ไดดังนี้ 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น 

2. โครงการอินเตอรเน็ตชุมชน 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล 
อนามัย และการปองกันสาธารณภัย 

2552 - 2555 
 

2555 
2551 - 2552 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

5,000,000 
 

1,500,000 
3,500,000 

5,000,000 
 

1,500,000 
3,500,000 

รวม - - 10,000,000 10,000,000 
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6.8  แผนพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 
 
6.8.1    หลักการและเหตผุล 
   มุงเนนในการใช ICT เปนชองทางสื่อสารระหวางอปท.ตอชุมชน และการใช ICT เพือ่ขยาย
โอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลความรูเพื่อการเรียนรูของประชาชนในเขต โดยสามารถกระจาย
ขาวสารทั่วไป ขาวสารสาธารณสุข ขาวสารการศึกษา และอ่ืนๆ ประชาชนในเขตสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร 
 
6.8.2    วัตถุประสงค 

1) เพื่อใช ICT เปนชองทางสื่อสารระหวางอปท.กับชุมชน 
2) เพื่อขยายโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารของประชาชน 
3) เพื่อใช ICT ในการเผยแพรขอมูล 
 

6.8.3   โครงการ  
1)   โครงการศูนยความรูทองถิ่น (Local Learning Center) 
จัดทําศูนยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในทองถิ่นโดยการจัดหาเครื่องมือ

อุปกรณเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง จัดหาความรูที่จัดไวในสื่อรูปแบบตางๆเชน วิดีโอ ซีดี ดีวีดี  และ
ความรูในอินเตอรเน็ต   จัดหาระบบ e-Learning  ที่เปนประโยชนสําหรับทองถิ่นมีบทเรียนความรู
ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ  การพัฒนาชีวิตความเปนอยู  และอื่นๆ  รวมทั้งจัดทําหองสมุด
และมีระบบสารสนเทศหองสมุด 
 

3) โครงการพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
แตละทองถิ่นมีภูมิปญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เปนเอกลักษณ เปนวัฒนธรรมที่มี

ประโยชนควรอนุรักษและถายทอดตอไปยังลูกหลาน จําเปนที่จะตองมีการจัดทําฐานขอมูลที่จะ
จัดเก็บความรูภูมิปญญาดังกลาว เพื่อประโยชนในการถายทอดความรูหรือเรียนรูสําหรับผูที่สนใจ
ในทองถิ่น  และบุคคลที่สนใจ 
 

ระบบโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูทองถิ่น อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1. ศูนยความรูทองถิ่น และ e-Learning ค - 29 
2. ระบบหองสมุด ค - 29 
3. ระบบฐานขอมูลภูมิปญญาชาวบาน (Knowledge/Knowledge management,KM) ค -  30 
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6.8.4 งบประมาณการลงทุน 

สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน  แยกตาม
ระดับของอบต. ไดดังนี้ 
 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1. โครงการศูนยความรูทองถิ่น (Local Learning Center)  
2. โครงการพัฒนาระบบ e-Learning ทองถิ่น 
3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

2551 - 2555 
2553 
2551 

 

- 
 
- 
- 

3,300,000 
 
- 
- 

3,300,000 
2,500,000 
1,000,000 

3,300,000 
2,500,000 
1,000,000 

รวม - 3,300,000 6,800,000 6,800,000 
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6.9    แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชน 
 
6.9.1    หลักการและเหตผุล  
   แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโรงเรียนมุงเนนในการนํา ICT มาใชในการผลิต
ฐานความรู สรางสื่อการเรียนการสอน ครูและนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงความรูตางๆ โดยผาน
ทางอินเตอรเน็ต รวมถึงการนํา ICT มาใชในการบริหารจัดการดานการศึกษา ใหทุกโรงเรียนมี
มาตรฐานเดียวกันตลอดจนสรางเครือขายการศึกษาระหวางโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนอื่นๆ 
 
6.9.2    วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหการบริหารของโรงเรียนในสังกัดเปนมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพใน
การบริหาร 

2) เพื่อใช ICT สําหรับบริหารจัดการเรียนการสอน การวัดผล การใชหองเรียน การจัดทํา
ประวัตินักเรียน การสอบคัดเลือก และการติดตามพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน 

3) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดานการเรียนการสอนของโรงเรียน 
4) เพื่อทําการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตใหกับทุกโรงเรียนในสังกัด 
5) เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากแหลงความรูที่มีใน

อินเตอรเน็ต 
6) เพื่อพัฒนาเครือขายสําหรับการติดตอส่ือสารระหวางทุกโรงเรียนในสังกัดใหสามารถ

ทําไดผานระบบอินเตอรเน็ต 
7) เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการประยุกตใช ICT ในการศึกษา 

 
6.9.3    เปาหมาย 

1) การบริหารการจัดการดานการเรียนการสอนจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2) ผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาของการดําเนินการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ได 
3) คุณภาพดานการเรียนการสอนของโรงเรียนในสงักัดดียิ่งขึ้น 
4) ครูและนักเรียนมีแหลงความรูเพิ่มข้ึน สามารถเขาถึงแหลงความรูโดยไมมีอุปสรรค

ดานเวลา และสถานที่ 
5) นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
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6) การประสานงานระหวางโรงเรียนในสังกัดและผูบริหารของเมืองดียิ่งขึ้นไมถูกจํากัดใน
เร่ืองเวลา และสถานที่ 

 
6.9.4    โครงการ 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัด 
การจัดการดานการศึกษา ICT ที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการดานการศึกษา มีดังนี้ 

 ระบบการสอบคัดเลือกและรับนักเรียนใหม 
 ระบบทะเบียนประวัตินักเรียน 
 ระบบงานทะเบียน 
 ระบบการจัดตารางสอน 
 ระบบจัดเก็บประวัติสุขภาพของนักเรียน 

 
ระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานดานการศึกษาของ

โรงเรียน 
อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1. ระบบบริหารการศึกษา ค - 31 
2. ระบบบริหารโรงเรียน ค - 31 
 

2) โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน 
อินเตอรเน็ตเปนแหลงความรูที่ใหญที่สุดในโลก บรรจุเนื้อหาความรูครอบคลุมทุกดานใน

ทุกสวนของโลกและมีการเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนหมุนเวียนความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงเปน
ประโยชนตอครู นักเรียนในสังกัดเปนอยางยิ่งถาหากสามารถเขาถึงแหลงความรูที่มีอินเตอรเน็ตได 

โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตโรงเรียน เปนโครงการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตใหกับทุก
โรงเรียนในสังกัด เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงความรูที่มีอยูในอินเตอรเน็ต อันจะ
เปนสวนทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดใหดียิ่งขึ้น 
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6.9.5 งบประมาณการลงทุน 

สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชน  แยกตามระดับของ
อบต. ไดดังนี้ 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1.    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน 

2.    โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน 
3.    โครงการหองคอมพิวเตอรโรงเรียน 

2554 
 

2554 
2553 - 2554 

- 
 
- 
- 

3,000,000 
 

1,000,000 
2,000,000 

3,000,000 
 

1,000,000 
2,000,000 

3,000,000 
 

1,000,000 
2,000,000 

รวม - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
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6.10   แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 
6.10.1    หลกัการและเหตุผล 
  แผน ICT เพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวมีจุดมุงหมายในการขยายการใช 
ICT ในการประชาสัมพันธสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมส่ือ
อิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตามสถานที่ที่เหมาะสม และ
ดําเนินการอยางตอเนื่องและถาวร 
 
6.10.2    วัตถุประสงค 

1) เพื่อขยายการนํา ICT มาใชในการประชาสัมพันธเพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจ 
2) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและถาวร 
 

6.10.3    เปาหมาย 
1) มีศูนยรวมขอมูลการทองเที่ยวของอปท. ที่ใหบริการนักทองเที่ยวอยางสะดวก รวดเร็ว 

ไมจํากัดเวลา และสถานที่ ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ 
2) มีการเชื่อมโยงศูนยขอมูลการทองเที่ยวของอปท. กับผูประกอบการ 
3) มีหนวยงานรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางถาวร 
 

6.10.4 โครงการ 
1) โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว 

 จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกขอมูลแหลงทองเที่ยว ภาพประกอบแหลงทองเที่ยว และ
สภาพพื้นที่ จุดเดนของแหลงทองเที่ยว บันทึกขอมูลของสถานประกอบการทางดานที่พักอาศัย 
ประเภทตางๆ  บันทึกขอมูลของสถานประกอบการประเภทรานอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง
และอื่นๆ  ในเขตอปท  เพื่อชักจูงใหนักทองเที่ยวมีความสนใจในแหลงทองเที่ยวแตละแหง และ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจทั่วไป รวมถึงเพื่อการ
วางแผนในการสงเสริมการทองเที่ยวของผูบริหารระดับสูง 

 
โครงการฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 

1. ระบบฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเทีย่ว ค – 19 
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6.10.5 งบประมาณการลงทุน 
สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แยก

ตามระดับของอบต. ไดดังนี้ 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ เริ่มตน ปานกลาง สูง 

1.    โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว 2552 - - 1,000,000 1,000,000 
รวม - - 1,000,000 1,000,000 
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6.11    แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส       
(e-SubdistrictCulture) 
 
6.11.1   หลักการและเหตุผล 

อบต. จําเปนตองเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอที่จะรองรับแผนงานตางๆ ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาใหอบต. เปนหนวยงานที่สามารถใหบริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณที่ต้ังไว 

 
6.11.2 เปาหมาย 

1) ฝกอบรมบุคลากรของอบต.ใหมีความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 

2) กําหนดแนวทางการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับบุคลากรในแตละระดับ และ
สายงาน โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคลากร เชน บุคลากร
ระดับผูบริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการ เปนตน 

3) การสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชบริการระบบสารสนเทศที่
จําเปนของอบต. 

 
6.11.3  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) ใน
การฝกอบรมบุคลากรในกลุมนี้ เนนทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติประจําวัน เพื่อใหบุคลากร
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สามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศตอพวง และโปรแกรมประยุกตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยไมจําเปนตองมีความรูความเขาใจทางดานกลไกภายในของอุปกรณ และการ
ทํางานในเชิงเทคนิคของโปรแกรมประยุกต 

 การฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Basic 
Training) เปนการอบรมใหบุคลากรมีทักษะพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชนการปด/เปดเครื่องคอมพิวเตอร การใชงานระบบปฏิบัติการวินโดว 
การเปด/ปดใชงานโปรแกรมประยุกตพื้นฐาน การใชงานเมาส การดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน และอุปกรณสารสนเทศตอพวงตางๆ การใชงาน
อินเตอรเน็ตและเครือขายในองคกร 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 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
เกิดทัศนคติที่ดีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
และจัดการอบต. โดยเนื้อหาการอบรมจะมุงเนนเชิงบรรยายสรุปสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมๆ และการแสดงเทคโนโลยีตางๆ เชน เทคโนโลยีส่ือสารไรสาย เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เปนตน 
 

3) การฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Staff Training) เปนการ
ฝกอบรมสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงเทคนิคของการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน การบริหารจัดการโครงการระบบสารสนเทศ การดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขาย และอุปกรณสารสนเทศตอพวง การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขาย การ
ดูแลรักษาฐานขอมูล เปนตน ตลอดจนกระทั่งการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายงานหลัก และบุคลากร
ระดับบริหารจัดการของอบต.ไดอยางเต็มรูปแบบ รวมทั้งการถายทอดความรู การใหคําปรึกษา
และใหคําแนะนําในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แกบุคลากรของหนวยงานและผูบริหาร
ระดับสูงของอบต.ดวย 

 
6.11.4 งบประมาณการลงทุน 

สรุปงบประมาณการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชน  แยกตามระดับของ
อบต. ไดดังนี้ 
 

งบประมาณ(บาท) โครงการ ปที่
ดําเนินการ เตรียมการ 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 
ของอบต. 
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ประมาณการการลงทุน 
อบต. ระดับเตรียมการ 
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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  1,134,000  282,000  282,000  1,698,000 

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 เครื่องแสกนเนอร A4 10,000 3 30,000     3 30,000 
6 LCD Projector 85,000 1 85,000     1 85,000 
  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 
3 โปรแกรมประเภท CAD 100,000 1 100,000     1 100,000 
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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) 

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

1) เลขประมาณขางตนเปนราคาประมาณการเบื้องตน 
2) การจัดซื้อ จัดจาง จะตองปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ประมาณการการลงทุน 
อบต.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 

  ระบบคอมพิวเตอรแมขาย รวมเงิน  300,000  -  -  300,000 

1 เครื่อง server          

  Network Server 150,000 1 150,000     1 150,000 

  Mail & Web & File Server 150,000 1 150,000     1 150,000 

 ระบบคอมพิวเตอรลูกขาย รวมเงิน  1,164,000  282,000  282,000  1,728,000 

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

3 Notebook 65,000 1 65,000     1 65,000 

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

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 



 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                                                                                                                          หนาที่  6 - 42 

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) 

7 LCD Projector 85,000 1 85,000     1 85,000 

  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 

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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 รายการ ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 ปที่ 2554 ปที่ 2555 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
อบต. ระยะที่1 

- - - - - 

2. โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ - 4,000,000 - - - 

3. โครงการสํารวจและบันทึกขอมูลระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

4,000,000 - - - - 

4. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู อบต. (Local Learning 
Center) 

- - 3,300,000 - - 

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน 

- - - - 3,000,000 

6. โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน - - - 1,000,000 - 

7. โครงการหองคอมพิวเตอรโรงเรียน - - - 2,000,000 - 

8. โครงการฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 

9. โครงการฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

10. โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 

รวม 4,618,000 4,618,000 3,918,000 3,618,000 3,618,000 
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ประมาณการการลงทุน 
อบต.ระดับปานกลาง
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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 
  ระบบคอมพิวเตอรแมขาย รวมเงิน  300,000  -  -  300,000 

1 เครื่อง server          
  Network Server 150,000 1 150,000     1 150,000 
  Mail & Web & Database & File Server 150,000 1 150,000     1 150,000 
 ระบบคอมพิวเตอรลูกขาย รวมเงิน  2,264,000  477,000  477,000  3,218,000 

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 500,000 1 500,000     1 500,000 
1 ซอฟตแวรระบบฐานขอมูล 500,000 1 500,000     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. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
อบต. ระยะที่1 

- - - - - 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
อบต. ระยะที่2 

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

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

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร - - - - 4,000,000 

5. โครงการสํารวจและบันทึกขอมูลระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

4,000,000 - - - - 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุดเดียว 
(One Stop Service) 

- 1,800,000 800,000 - - 

7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและติดตามเรื่องราวรองทุกข 

2,500,000 - - - - 

8. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาอบต. - 1,000,000 1,500,000 - 2,500,000 

9. โครงการอินเตอรเน็ตชุมชน - - - - 1,500,000 

10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล 
อนามัย สิ่งแวดลอมและการปองกันสาธารณภัย 

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

11. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู อบต. (Local Learning 
Center) 

- - 3,300,000 - - 

12. โครงการพัฒนาระบบ e-Learning - - 2,500,000 - - 

13. โครงการพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ตําบล 

1,000,000 - - - - 

14. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน - - - - 3,000,000 

15. โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน - - - 1,000,000 - 

16. โครงการหองคอมพิวเตอรโรงเรียน - - - 2,000,000 - 

17. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเทีย่ว - 1,000,000 - - - 

18. โครงการฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 

19. โครงการฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

20. โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 

รวม 10,608,000 11,908,000 11,208,000 4,108,000 12,108,000 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 
 
 
 

ประมาณการการลงทุน 
อบต.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  4,764,000  477,000  477,000  5,718,000 
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 3,000,000 1 3,000,000     1 3,000,000 
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. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
อบต. ระยะที่1 

- - - - - 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
อบต. ระยะที่2 

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

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

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร - - - - 4,000,000 

5. โครงการสํารวจและบันทึกขอมูลระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  

4,000,000 - - - - 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุด
เดียว (One Stop Service) 

- 1,800,000 800,000 - - 

7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและติดตามเรื่องราวรอง
ทุกข 

2,500,000 - - - - 

8. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาอบต. - - 3,300,000 - - 

9. โครงการอินเตอรเน็ตชุมชน - - - - 1,500,000 

10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล 
อนามัย สิ่งแวดลอมและการปองกันสาธารณภัย 

- 1,500,000 - - - 

11. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู อบต. (Local Learning 
Center) 

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

12. โครงการพัฒนาระบบ e-Learning - - 2,500,000 - - 

13. โครงการพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ตําบล 

1,000,000 - - - - 

14. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน 

- - - - 3,000,000 

15. โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน - - - 1,000,000 - 

16. โครงการหองคอมพิวเตอรโรงเรียน - - - 2,000,000 - 

17. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเทีย่ว - 1,000,000 - - - 

18. โครงการฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 

19. โครงการฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

20. โครงการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 
21. โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน 

FGDS 
- - - - 5,000,000 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รายการ ปที่ 2551 ปที่ 2552 ปที่ 2553 ปที่ 2554 ปที่ 2555 

22. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่องาน
บริการและงานบริหารของอบต. - - - - 4,000,000 

รวม 10,608,000 11,908,000 11,208,000 4,108,000 21,108,000 
 
** การคํานวณงบประมาณในการดําเนินการสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีใหอางอิงการคํานวณจาก
ระเบียบในการปฏิบัติการจัดทําแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสิน 
 
 


