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บทที่ 7 
การดําเนินงานในสวนของกรม 

 
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากมีความแตกตางในดานความพรอม และ

สภาพแวดลอมในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมมี
ความพรอม ทั้งเนื่องจากขาดบุคลากร และงบประมาณ กรมสงเสริมฯ ในฐานะที่มีบทบาทเปน
ศูนยรวมสงเสริมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศจึงควรเขามามีบทบาทในการ
สงเสริมเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยรวม โดยมีเปาหมายดังนี้ 

 เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศที่จําเปนพื้นฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระดับที่ยังไมมีความพรอมเนื่องจากขาดงบประมาณและบุคลากร 

 เพื่อการใชสารสนเทศรวมกันสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมมีความ
พรอม ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณไดเปนอยางดี  

 กรมสงเสริมเปนผูใชขอมูลสารสนเทศหลักจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กับหนวยงานอื่นๆ 

 เพื่อสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ระบบสารสนเทศที่กรมสงเสริมฯควรเปนศูนยกลางพัฒนาใหกับอปท. มีดังนี้ 
 จัดทําระบบสารสนเทศที่มีความจําเปนพื้นฐานสําหรับงานบริหารอปท. 
 จัดทํา Web Server สําหรับทองถิ่น 
 จัดอบรมบุคลากรดาน ICT ใหกับอปท. ทั่วประเทศ 
 จัดทํา  e-Learning เพื่อการเรียนรูดาน ICT ใหกับอปท. 
 จัดทําศูนยการแลกเปลี่ยนขอมูลทองถิ่นและมาตรฐานขอมูล 
 ที่ปรึกษาบุคลากรไอทีทองถิ่น 
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7.1  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอปท. 
 
7.1.1 หลักการและเหตุผล 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอปท. อันไดแกการบริหารแผนงาน บริหาร
งบประมาณ บริหารงานพัสดุ บริหารการเงิน บริหารงานบุคคล สารบรรณ ซึ่งจะทําใหการบริหาร
จัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล ระบบงาน
ประกอบดวย 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอปท. อางถึงรายละเอียดคุณสมบัติ 
1.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ ค – 1 
2.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบัญชี การเงิน ค - 2 
3.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ ค - 3 
4.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล ค - 4 
5.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสารบรรณ ค - 5 

 
7.1.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานใหกับอปท. ที่ยังขาดความพรอมทั่ว
ประเทศ 

2) เพื่อสงเสริมใหอปท. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานตามนโยบาย          
e-Government ของรัฐบาล 

3) เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณกวาใหอปท. แตละแหงพัฒนาเอง 
 
7.1.3 เปาหมาย 

1) อปท. ที่ยังขาดความพรอมมีระบบสารสนเทศใช 
2) การบริหารงานของอปท. อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน มีมาตรฐาน 
3) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางอปท. และกรมสงเสริมอยางอัตโนมัติ  

 
7.1.4 โครงการ 

1) สํารวจวิเคราะหการบริหารงานของอปท. กําหนดรายละเอียดของระบบ 
2) พัฒนาระบบและจัดหาระบบคอมพิวเตอรสําหรับสวนกลาง 
3) ติดตั้ง 

 
7.1.5 งบประมาณ    100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) 
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7.2 ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลทองถิน่ 
 
7.2.1 หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหลงที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชเพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชนตัวอยางเชนระบบแผนที่ภาษี ระบบ
บริหารงานบุคคล ระบบบัญชีการเงินเปนตน ขอมูลที่เกี่ยวของจะถูกบันทึกจัดเก็บในฐานขอมูล
ของระบบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตโครงสรางขอมูลที่ออกแบบไวสําหรับ
ระบบงานนั้นเทานั้น ทําใหหนวยงานอื่นที่ตองการใชขอมูลไมสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชให
เกิดประโยชนไดอยางเต็มที่    

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีหนาที่ในการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ ในการบริหารราชการจําเปนตองใชขอมูลและสารสนเทศจากแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในหลายมิติ ในขณะเดียวกันหนวยงานของรัฐอ่ืนๆก็มีความตองการขอมูล
สารสนเทศเหลานั้นดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเปนผูผลิตขอมูล ในขณะที่กรม
สงเสริมฯ เปนหนวยงานกลางที่เปนผูรวบรวมจัดทําและใชขอมูลในภาพรวมและเปนหนวยงาน
หลักที่ใหบริการขอมูลในภาพรวมนี้ในมิติตางๆแกหนวยงานรัฐอ่ืนๆ ดังนั้นเพื่อใหการใชและการ

 

 

 

• ระบบงบประมาณ 
แผนงาน โครงการ 

• ระบบพัสดุ 

• ระบบบัญชีการเงิน 

• ระบบบุคคล 

• ระบบสารบรรณ 

internet 

กรม 

อบต 

เทศบาล 

อบจ 

อปท 
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แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศดานการปกครองทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จําเปนที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตองจัดทําศูนยการแลกเปลี่ยนขอมูลทองถิ่นขึ้น 
 
7.2.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนากลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยอัตโนมัติระหวางระบบขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูผลิตขอมูลกับกรมสงเสริมฯ 

2) เพื่อจัดทํามาตรฐานกลางรูปแบบการจัดเก็บเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

3) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดเก็บ บํารุงรักษา และเผยแพรพจนานุกรม
ขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4) จัดทําระบบตนแบบเพื่อการใหบริการขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) เพื่อพัฒนาระบบซอฟตแวรกลางเพื่อทําหนาที่เปนสารบรรณการใหบริการ  
6) เพื่อพัฒนาระบบซอฟตแวรกลางเพื่อสืบคนและใหบริการขอมูลทองถิ่นกับหนวยงาน

อ่ืนๆ 
7) เพื่อจัดตั้งศูนยกลางการใหบริการขอมูลทองถิ่น ที่มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร

เชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูผลิตขอมูลและหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆที่
เปนผูใชบริการขอมูล 
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7.2.3 เปาหมาย 

1) มีมาตรฐานกลางรูปแบบการจัดเก็บเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและพจนานุกรม
ขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

2) มีระบบระบบสารสนเทศสําหรับการจัดเกบ็ บํารุงรักษา และเผยแพรพจนานกุรม
ขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

3) มีตนแบบสําหรับการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ซึ่งเปน
ผูผลิตขอมูลใหสามารถใหบริการขอมูลไดอยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

4) มีระบบซอฟตแวรกลางเพื่อทําหนาที่เปนสารบรรณการใหบริการ   
5) มีระบบซอฟตแวรกลางเพื่อสืบคนและใหบริการขอมูลทองถิ่นกับหนวยงานอื่นๆ 

 
7.2.4 ขอบเขต 

 หนวยงาน 
1) ผูใหบริการขอมูลไดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกภูมิภาค อบจ 4 แหง 

เทศบาล 4 แหง และอบต. 4 แหง 
2) ผูใชบริการขอมูลไดแกหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 ขอมูลจากระบบงาน 

กรมสงเสริมฯ 

อบต 

เทศบาล 

อบจ 
ผูใหบริการ 

ผูขอใชบริการ 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 
(สารบรรณศูนยกลางขอมูลอปท.) 

ศูนยกลางการใหบริการขอมูลทองถิ่น 
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1) ระบบแผนที่ภาษี 
2) ระบบบัญชีการเงิน 
3) ระบบบุคคล 
4) ระบบแผนงานและงบประมาณ 
5) ระบบงานพัสดุ 

 
7.2.5   รายละเอียดโครงการ 

1) สํารวจขอมูลขององคการการปกครองสวนทองถิ่น ความตองการใชขอมูลของกรม
สงเสริม เพื่อจัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) แสดงขอมูล องคประกอบ
ของขอมูล และความหมาย  

2) จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ บํารุงรักษา และเผยแพรพจนานุกรมขอมูล 
3) จัดทํามาตรฐานกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลในรูป XML Schema 
4) พัฒนาตนแบบของระบบขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะสามารถใหบริการ

ขอมูลอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตได 
5) พัฒนาศูนยขอมูลกลางเพื่อสืบคนขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหบริการ

ขอมูลนั้นอยางอัตโนมัติกับหนวยงานที่ขอใชบริการขอมูล (หนวยงานของกรม
สงเสริม) 

 
7.2.6 งบประมาณ    60,000,000 บาท (หกสิบลานบาทถวน) 

 


