
ขออนมุตัแิละโครงการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ GIS ปี 51 

รายงาน 
การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทมีีมูลค่าไม่เกนิ  5  ล้านบาท 

โครงการจัดจ้างทปีรึกษาเพอืพฒันาแผนทภีาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 

ส่วนนโยบายการคลงัและพฒันารายได้ 
สํานักบริหารการคลงัท้องถิน   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

 

1. ข้อมูลทวัไป 
 1.1 ชือโครงการ 
 โครงการจดัจา้งทีปรึกษาเพือพฒันาแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  
             

2.  ชือส่วนราชการ 
 2.1  ชือส่วนราชการ 
  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย 
 2.2  ชือหัวหน้าส่วนราชการ 
  นายสมพร  ใชบ้างยาง อธิบดีกรมกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน 
 2.3  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  นายสกล  ลีโนทยั  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการคลงัทอ้งถิน  
 

3.  ค่าใช้จ่าย 
 3.1  วงเงินรวมทงัสิน 4,750,000 บาท (สีลา้นเจด็แสนหา้หมืนบาทถว้น) 
 3.2  แหล่งเงิน 
   
 
 

4. รายละเอยีดในการดําเนินงาน  
 

ท ี รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย Man Month รวมเป็นเงนิ 
1 ค่าบุคลากรโครงการ    2,580,000 

1.1 หวัหนา้โครงการ 1 180,000 4 720,000 

1.2 หวัหนา้โปรแกรมเมอร์ 1 80,000 4 320,000 

1.3 โปรแกรมเมอร์ 2 70,000 4 560,000 

1.4 หวัหนา้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 1 80,000 4 320,000 

1.5 เจา้หนา้ทีระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 4 30,000 1 120,000 

1.6 หวัหนา้งานแผนทีภาษีฯ 1 80,000 4 320,000 

1.7 เจา้หนา้ทีงานแผนทีภาษีฯ 4 30,000 1 120,000 

1.8 ผูป้ระสานงานโครงการ 4 25,000 1 100,000 

 
 

เงินงบประมาณ 

เงินช่วยเหลือ 

เงินรายได ้

อืนๆ (ระบุ) 
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ที รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย Man Month รวมเป็นเงนิ 

2 ค่าโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตน้ฉบบั (GIS Source Code) สาํหรับวจิยั
และพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภมิูศาสตร์ (GIS) 

1 1,000,000  1,000,000 

3 ค่าโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตน้ฉบบั (GIS Source Code) สาํหรับ
พฒันาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (GIS Web 
Software) 

1 1,136,000  1,136,000 

4 ค่าจดัทาํเอกสาร/รายงาน 17 2,000  34,000 

                                                                                          รวมทังสิน 4,750,000 

 

หมายเหตุ  อตัราค่าจา้งทีปรึกษาไดป้รับราคาตรงตามกระทรวงการคลงัแลว้ 
4.1 ศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นกบัการจดัเก็บรายไดข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน (LTax 2000) ให้สามารถทาํงานร่วมกับฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Software GIS) ได ้
 4.2 ศึกษา วิเคราะห์และวางระบบการพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Software GIS) 
จาํนวน 1 โปรแกรมพร้อมคู่มือ  การติดตงัและการใช้งานเป็นภาษาไทย เพือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน
นาํไปใชป้ฏิบติังานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น โดยไม่มีขอ้จาํกดัทางลิขสิทธิ 

   4.3 ศึกษา วิเคราะห์และวางระบบการพฒันาโปรแกรมสาํเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (GIS Web Software) 

 

โดยมีรายละเอียดการดาํเนินงานดงันี 
 

รายการท ี1  ศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (LTax 2000) 
 1.1  ให้สามารถเชือมโยงหรือทาํงานร่วมกบัฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Software GIS) ทงัการทาํงานแบบ Standalone และผา่นระบบเครือข่ายได ้ 
 1.2  โปรแกรมฯ ตอ้งสามารถรองรับขอ้มูลขนาดใหญ่ได ้โดยใชร้ะบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
(Relational Database) เทียบเท่าหรือดีกวา่ MySQL 
 1.3 ตอ้งทาํงานร่วมกบัเครืองคอมพิวเตอร์ภายใต ้Windows Internet Explorer ของระบบ      
ปฏิบติัการ Windows Server 2003, Microsoft Windows XP หรือ Vista และตอ้งทาํงานบนระบบเครือข่าย            
โดยไม่จาํกดัจาํนวนผูใ้ช ้
 1.4   ตอ้งเพิมขอ้มูล ลบขอ้มูล ยกเลิก จดัเก็บ และคน้หารายละเอียดขอ้มูลเจา้ของทรัพยสิ์น  
ทีดิน โรงเรือนสิงปลูกสร้าง และป้ายได ้
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 1.5   มีระบบรายงานขอ้มูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นต่าง ๆ ได ้
 1.6   มีระบบขนัตอนในการจดัเกบ็ภาษีของทอ้งถิน 
 1.7   ตอ้งมีโปรแกรมสาํรวจขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์นภาคสนามดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์พอ็กเก็ต
พีซี (Pocket PC) และสามารถนาํเขา้และส่งออกขอ้มูลจากการสาํรวจเขา้โปรแกรมระบบงานแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นได ้โดยโปรแกรมสํารวจขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์นภาคสนามตอ้งมีรายละเอียด การบนัทึก
ขอ้มูลถูกตอ้งตามแบบสาํรวจขอ้มูลทุกประการ 
 

รายการท ี2    ศึกษา วเิคราะห์และวางระบบการพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Software GIS)   
 2.1   ปฏิบติัการไดท้งัระบบ Microsoft Windows XP และ Vista 

2.2 มีระบบการติดต่อกบัผูใ้ชง้านแบบ Graphic User Interface (GUI) ใชง้านง่าย  
2.3 สามารถแสดงรายการข้อมูลเกียวกับทีดิน โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้าง ป้าย และถนน                  

ในฐานขอ้มูล และเชือมโยงกบัระบบ GIS Web Software ตามมาตรฐาน OGC (Open Geospatial Consortium)  
 2.4   สามารถเรียกเปิดแฟ้มขอ้มูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทีอยูใ่นรูปแบบ (Format) SHP, 
MIF, DXF, DGN และบนัทึกแฟ้มขอ้มูลมาตรฐานของ Shape file ได ้
 2.5 สามารถนาํเขา้ขอ้มูลเชิงพืนที และมีฟังกช์นัในการทาํงานและเชือมโยงกบัระบบฐานขอ้มูล 
ทีดิน โรงเรือน สิงปลูกสร้าง ตาํแหน่งป้าย พร้อมรายละเอียดขอ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute) และขอ้มูลรูปภาพ
เชิงพืนที 

2.6  สามารถทาํการปรับแกค้่าพิกดัแผนที (Rectify) ขอ้มูลภาพแผนทีระวางทีดิน เอกสารโฉนด
ทีดิน หรือเอกสารตน้ร่างแผนที (ร.ว.9) ทีไม่มีค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ใหเ้ขา้กบัขอ้มูลแผนที หรือรูปแปลงทีดิน 
ทีมีพิกดัตาํแหน่งภูมิศาสตร์ได ้ 
 2.7 สามารถสร้างตารางฐานขอ้มูลภายในสําหรับเก็บขอ้มูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) และ
สามารถเชือมต่อกบัขอ้มูลในตารางขอ้มูลอืนได ้เช่น Excel , Access เป็นตน้ 
 2.8  มี Layout Template มาตรฐานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.7) และผูใ้ชส้ามารถ
สร้าง Layout Template โดยสามารถกาํหนดมาตราส่วน ทิศ คาํอธิบายแผนที และบนัทึกเป็น Layout Template 
เรียกใชง้านภายหลงัได ้และสามารถเลือนแผนที (Pan) เพือพิมพส่์วนอืนๆ ของแผนทีใน Layout Template ได ้ 
 2.9 ตอ้งจดัทําคู ่มือการติดตังและการใชง้านเป็นภาษาไทย  และมีการทดสอบการใช้
โปรแกรม พร้อมทงัอบรมเจา้หนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามทีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน
กาํหนด เพือทดสอบระบบการทาํงานของโปรแกรมวา่สามารถใชง้านไดค้รบถว้นสมบูรณ์ตามขอ้กาํหนด 
 2.10  โปรแกรมสามารถแจกจ่ายให้กบัหน่วยงานต่างๆ (อปท.) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถินไปใชง้านได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดัทางลิขสิทธิ 
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รายการท ี3     ศึกษา วเิคราะห์และวางระบบการพฒันาโปรแกรมสําเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่าน
เครือข่ายอนิเตอร์เน็ต (GIS Web Software) 

3.1 โดยรองรับการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพือเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพือใหเ้ครืองลูกข่ายสามารถเรียกขอ้มูลระบบ GIS ผา่น Web Browser  

3.2 ใหร้องรับและแสดงขอ้มูลภูมิสารสนเทศชนิด Vector ในรูปแบบของ Shape File ได ้ และ
ขอ้มูลภูมิสารสนเทศชนิด Raster ในรูปแบบของ GeoTiff,  ECW และ JPEG2000   
 

5.  วธีิการจัดหา 
 
 
 

6. สถานทตีงั 
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย วงัสวนสุนนัทา ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ 
เขตดุสิต กทม. 10300 
 

7. ความเป็นมาและข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้       
(LTax 2000) กบัโปรแกรมแผนทภีาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  
 7.1 ความเป็นมาโปรแกรม (LTax 2000) 
  ในปี พ.ศ. 2537 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน ไดจ้ดัทาํโปรแกรมสาํเร็จรูประบบงานแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์นและการจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (LTax) ขึน บนฐานของระบบ 
DOS และปี พ.ศ. 2542 ไดพ้ฒันาอยูบ่นฐานของระบบ WINDOWS และใชชื้อว่า โปรแกรมแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นและการจดัเก็บรายได  ้(LTax 2000) เพือให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนาํไปใชใ้นการ
จดัเกบ็ขอ้มูลทรัพยสิ์นของบุคคลต่างๆ จากทะเบียนทรัพยสิ์น  
 7.2 ข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้  (LTax 2000) 
กบัโปรแกรมแผนทภีาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  
 

โปรแกรม LTAX 2000 โปรแกรม LTAX 3000 

ระบบการทาํงาน ระบบการทาํงาน 
1. ทาํงานไดบ้น Windows 2000 เท่านนั 
 
2. ระบบการทํางานค่อนข้างซับซ้อน  ไม่สะดวก   
ต่อการนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที อปท. 

1. สามารถทาํงานไดบ้น Windows XP , Windows 
Vista  

2. ระบบการทํางานของโปรแกรมไม่ซับซ้อนและ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  อปท.   
มากขึน เช่น เมือเขา้สู่หน้าต่างการทาํงานเกียวกับ
ทีดิน สามารถสืบคน้ขอ้มูลได้ว่าเจา้ของทีดิน   
แต่ละรายมีทีดินทงัหมดกีแปลง และนอกจากนนั 

ซือ รับบริจาค เช่า จา้งทีปรึกษา 
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โปรแกรม LTAX 2000 โปรแกรม LTAX 3000 

ระบบการทาํงาน ระบบการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รายละเอียดขอ้มูลเกียวกบัทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 

(ทีดิน โรงเรือนและสิงปลูกสร้าง ป้าย) ยงัไม่สมบูรณ์
และครบถว้นตามกฎหมายกาํหนด  

 
 
 
 
4. ระบบการคาํนวณภาษีแต่ละประเภทยงัไม่สมบูรณ์ 
ตามกฎหมายกาํหนด 
 
 
 

 
 
 
5. ไม่สามารถคาํนวณภาษีแต่ละประเภท และออกแบบ
แสดงรายการชาํระภาษี แบบแจง้ประเมินการชาํระ
ภาษี และใบเสร็จรับเงินของภาษีแต่ละประเภทได ้
เช่น ภ.บ.ท. 9 ภ.บ.ท. 11 ภ.ร.ด. 2 ภ.ร.ด. 8 ภ.ร.ด.12 
และ ภ.ป.1 ภ.ป.3 ภ.ป.7  
6. อปท. ไม่สามารถดาํเนินการจดัเก็บภาษี เช่น การยืน
แบบชาํระภาษี การประเมินภาษี และการคาํนวณภาษี   
ดว้ยโปรแกรม LTAX 2000 ได ้

 ยงัสามารถเชือมขอ้มูลไปยงัทรัพยสิ์นอืนๆ ทีตงัอยู ่  
บนแปลงทีดินได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับโรงเรือน   
สิงปลูกสร้างต่างๆ ป้าย เป็นตน้ ซึงการเชือมขอ้มูล
ดงักล่าวจะมีประโยชน์ต่อเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้
หรือผูป้ฏิบัติงาน โดยทาํให้ทราบว่าทีดินแต่ละ
แปลงเป็นของใคร และโรงเรือน สิงปลูกสร้าง และ
ป้ายทีตงัอยูบ่นแปลงทีดินเป็นของเจา้ของทรัพยสิ์น
คนใด ชาํระภาษีแลว้หรือยงั เป็นตน้ 
3. เพิมรายละเอียดข้อมูลเกียวกับทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทให้มีความครบถว้น สมบูรณ์มากขึน เช่น 
ที ดินแ ต่ละแปลงมี การแยกลักษณะการใช ้  
ว่าเจ้าของทีดินใช้ประโยชน์เอง หรือให้เช่า และ
เจ้าของทีดินมีการใช้ประโยชน์บนแปลงทีดิน
อยา่งไร เช่น สร้างโรงเรือน ปลูกไมย้นืตน้ ไมล้ม้ลุก 
หรือทิงไวว้า่งเปล่า เป็นตน้ 

4. พฒันาระบบการคาํนวณภาษีแต่ละประเภทให้มี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น ตามกฎหมายกาํหนด เช่น 
ให้ อปท. บันทึกข้อมูลเกียวกับราคาปานกลาง   
ของทีดิน และราคาค่าเช่าเฉลียมาตรฐานกลาง   
ต่ อตาร าง เมตรต่ อ เ ดื อนไว้ เ ป็ นฐานข้อมู ล   
เพือนําไปใช้ประกอบในการค ํานวณภาษีบํารุง
ทอ้งที และภาษีโรงเรือนและทีดิน ทงันี เพือความ
ถูกตอ้งของการจดัเกบ็ภาษีของ อปท.  
5. สามารถคาํนวณภาษีแต่ละประเภท และออกแบบ
แสดงรายการชาํระภาษี แบบแจง้ประเมินการชาํระ
ภาษี และใบเสร็จรับเงินของภาษีแต่ละประเภทได ้
เช่น ภ.บ.ท.9 ภ.บ.ท.11 ภ.ร.ด.2 ภ.ร.ด. 8 ภ.ร.ด.12 
และ ภ.ป.1 ภ.ป.3 ภ.ป.7  
6. อปท. สามารถดาํเนินการจดัเก็บภาษี เช่น การยืน
แบบชาํระภาษี การประเมินภาษี และการคาํนวณภาษี   
ดว้ยโปรแกรม LTAX 3000 ได ้
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โปรแกรม LTAX 2000 โปรแกรม LTAX 3000 

ระบบการทาํงาน ระบบการทาํงาน 
7. ไม่มีแผนที (Map) เขตปกครองของแต่ละทอ้งถิน 
 
8. ไม่มีรูปภาพโรงเรือน และป้ายในโปรแกรม 
 
 
9 .  ไม่สามารถทํางานร่วมกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) ได ้
10. ไม่สามารถทาํงานผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

ได ้
11. ไม่มีโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพือให้ อปท. ใช้สําหรับการนําเข้าข้อมูลแผนที 
(Map) เช่น ข้อมูลระวางทีดิน ข้อมูลภาพถ่ายทาง
อากาศ ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

7. สามารถนําแผนที (Map) ของแต่ละ อปท. เขา้สู่
โปรแกรมได ้
8 .  สามารถนํา รูปภาพโรงเ รือนและป้าย  เข้า สู่
โปรแกรมเพือนาํไปใชป้ระกอบในการจดัเก็บภาษี
โรงเรือนและทีดิน และภาษีป้ายได ้

9. สามารถทาํงานร่วมกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ได ้ 
10. สามารถทาํงานบนระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ได ้
11. มีโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพือให้ อปท. ใช้สําหรับการนําเข้าข้อมูลแผนที 
(Map) เช่น ขอ้มูลระวางทีดิน ขอ้มูลภาพถ่ายทาง
อากาศ ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

 
 7.3 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
  ในการจดัทาํแผนที (Map) ในระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละ อปท. จะตอ้งใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Software GIS) ในการจดัการ ซึงโปรแกรมดงักล่าวส่วนมากจะเป็นโปรแกรมทีมีลิขสิทธิ (เสียค่าใชจ่้าย  
ในการจดัซือและราคาค่อนขา้งสูง) ดังนัน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินพิจารณาแลว้เห็นว่า เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถินมีการดาํเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกนัและประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายในการจดัซือโปรแกรม 
จึงพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Software GIS) ดังกล่าวขึนและแจกจ่ายให้กบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินทุกแห่ง (เทศบาล และ อบต.) โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 
 

8. เหตุผลความจาํเป็นและปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ปัจจุบนัมีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพิมมากขึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์              
ทีมีการพฒันาทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์อย่างกวา้งขวางและราคาก็มีแนวโน้มทีจะลดลงเรือยๆ               
ซึงจากความสามารถของคอมพิวเตอร์ทีสามารถนําเขา้ (Input) จัดเก็บ วิเคราะห์ประมวลผล และแสดงผล                
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ นําเขา้มาใชใ้นสํานกังาน                 
อยา่งแพร่หลาย  
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 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศระบบหนึงทีเริมเขา้มามีบทบาท                  
ในดา้นการบริหารงานขององคก์รต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชน  ซึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)             
สามารถนาํเขา้ขอ้มูลเชิงพืนที (Spatial Data) และขอ้มูลเชิงบรรยาย (Attributes Data) ได ้โดยเฉพาะขอ้มูลเชิงพืนที
ทีสามารถบอกถึงตาํแหน่งของวตัถุต่างๆ บนพืนโลกได ้เช่น ตาํแหน่งของแปลงทีดิน โรงเรือนหรือสิงปลูก 
สร้างอืนๆ ป้าย และสถานทีต่างๆ นอกจากนันยงัสามารถเพิมรายละเอียดเกียวกบัขอ้มูลเชิงพืนทีต่างๆ             
นันไดด้ว้ย เช่น ขอ้มูลเกียวกบัแปลงทีดิน สามารถเพิมเติมรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ เขา้ไปได  ้และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในปัจจุบนัยงัเปิดโอกาสให้ผูใ้ชส้ามารถพฒันาประยุกตโ์ปรแกรมและเครืองมือ
ต่างๆช่วยในการปฏิบติังานเฉพาะทีตอ้งการเพิมเติมไดต้ลอดเวลา  

 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินในฐานะทีเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและให้คําปรึกษา
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินในด้านการจัดทําแผนพฒันาท้องถิน การเงิน การคลงั และการจัดเกบ็รายได้ ฯลฯ 
เพอืให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ได้เล็งเห็นความสําคัญทีจะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จึงจะปรับปรุงโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับการ
จัดเก็บรายได้ (LTax 2000) ให้สามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Software GIS) ได้ แต่ในการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) นัน จะต้องใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Software GIS) ในการจัดการดังทไีด้กล่าวมาแล้วในข้อ 7.3  
 

9. ประโยชน์ทกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจะได้รับ 
 9.1 มีโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นกบัการจดัเก็บรายไดที้สามารถทาํงานร่วมกบั
ฐานขอ้มูลโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Software GIS) ได ้และโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Software GIS) เพือสนบัสนุนการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
 9.2 มีโปรแกรมสําเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทีสามารถทาํงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต               
(GIS Web Software) ได ้
 

10. เปรียบเทยีบอุปกรณ์ครังนีกบัปริมาณงาน 
 การดาํเนินงานตามโครงการดงักล่าว เมือดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้จะทาํใหก้รมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถินสามารถส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารงานให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดงบประมาณค่าใชจ่้ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในภาพรวม ซึงเดิมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีการ
จดัซือจดัหาเองทาํให้สินเปลืองงบประมาณจาํนวนมาก ขณะนีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดใ้ชง้บประมาณ
ในดา้นนีรวมกนัแลว้ไม่ตาํกวา่ 500 ลา้นบาท และไม่สามารถนาํไปใชง้านได ้
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11.  ข้อมูลเฉพาะกรณ ี
 11.1  การจดัหา 
 
  

 11.2 จดัหาใหม่ 
  - แผนการดาํเนินงาน โดยดาํเนินการตามระเบียบพสัดุ ในปีงบประมาณ 2251 
  - ความพร้อมของบุคลากร 
  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินมีบุคลากรทีจะปฏิบติังานและมีความรู้เกียวกบัโปรแกรม           
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นกบัการจดัเก็บรายได ้(LTax 2000) เป็นอยา่งดี 
 

……………………………………………………………………………. 

ขยายระบบเดิม จดัหาใหม่ 


