
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
20 - 21 กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



หัวข้อบรรยาย 

1 
• ความเป็นมา เหตุผลและความจ าเป็น 

2 
•  เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการ 

3 
•  ความร่วมมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของอปท. 



ด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และ
สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  





มาตรา 7 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558  
1) ปิดประกาศ ไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ 
2) เผยแพร่ทางสือ่อิเล็กทรอนิกส ์









คู่มือกลางของ อปท. ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก 



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๙๗  
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

“ให้ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง 
ในการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน” 



หนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๖๖  
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
“ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการ 
เผยแพร่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีลงในเว็บไซตอ์งค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓ วันท าการ 
นับแต่วันที่ประกาศใช้” 
 



หนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 3456  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕๘ 
3.3 เมื่อประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว ให้ด าเนินการเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส โดยให้น าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ 
โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 



หัวข้อบรรยาย 

1 
• ความเป็นมา เหตุผลและความจ าเป็น 

2 
•  เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการ 

3 
•  ความร่วมมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของอปท. 



























  วิวัฒนาการของโทรศัพท ์
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Mobile Application  ของ สถ. 
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ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. 

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) 

ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS)  

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.(CCIS)  

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. 

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ele) 

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) 

ระบบไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 



 
ระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท.  

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) 
 

• เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อปท. 

• เพื่อวิเคราะห์และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ          
ในภาพรวมของ อปท. 



 
ระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. 

ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS)  
 
 

• เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าบัญชีให้แก่ อปท. 

• ท าให้ อปท. สามารถลงรายการบัญชีไดถู้กต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

• สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินของ อปท. ได้ทั้งระบบ 
 



 
ระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. 

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.(CCIS)  
 
 

• จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสังกัด อปท. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. 

• ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนบริหารการศึกษา และการสนับสนุนงบประมาณแก่ อปท. 



 
ระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท.  

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. 
 

   

เพ่ือน าข้อมลูไปสนับสนุนการวางแผนการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ อปท.  



 
ระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. 

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. 
 

   

 

 
เพื่อการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 



หัวข้อบรรยาย 

1 
• ความเป็นมา เหตุผลและความจ าเป็น 

2 
•  เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการ 

3 
•  ความร่วมมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของอปท. 



เว็บไซต์ www.dla.go.th 



ฐานข้อมูลเว็บไซต์ของ อปท. 



ฐานข้อมูลเว็บไซต์ของ อปท. 



ฐานข้อมูลเว็บไซต์ของ อปท. 

จ านวน อปท.  คิดเป็นร้อยละ  
มีเว็บไซต์ ๖,๓๓๖ ๘๐.๗๐ 

ไม่มีเว็บไซต์ ๑,๕๑๕ ๑๙.๓๐ 

รวม ๗,๘๕๑ ๑๐๐ 



จังหวัดเชียงใหม ่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 



จังหวัดอุดรธานี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองบัวล าภู หนองคาย  



จังหวัดขอนแก่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ 



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 



สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการออกตรวจติดตามให้ค าแนะน า 

• บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขาดทักษะในการจัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ 

• บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขาดความรู้เกีย่วกับการดูแลระบบและปรับปรุง
ข้อมูลเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่แล้ว ท าให้เว็บไซต์ไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเว็บไซตอ์ยู่แล้วขาดความรู้และขั้นตอนการต่ออายุโดเมนเนม
และการเช่าพื้นที่ใหบ้ริการเว็บไซต์ (Web Hosting) เมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลง 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต้องการขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรม  
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตส์ าเร็จรูป รวมทั้งการจัดให้มีการเชื่อมโยงขอ้มูลเว็บไซต์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเว็บไซตข์องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  



ความร่วมมือ 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) 

เ ป็ นหน่ วย ง านที่ มี หน้ าที่ ใ นกา ร
ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ 

 

 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) 

เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดัน
และขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์และก าหนดการพัฒนา
เว็บไซต์ให้เป็นไปตาม “มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ” 



การสนับสนุนจาก ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (SIPA) 

จัดสรรพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ (Web Hosting) เป็นเวลา 1 ปี   

ให้กับ อปท. ที่เข้ารับการฝึกอบรมแห่งละ 300 MB  

จดทะเบียน Domain Name ให้  อปท. ที่เข้าฝึกอบรม
(www.localgov.in.th) 

วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป       

 (Content Management System-CMS) 



การสนับสนุนจาก 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” แก่บุคลากร
ของ อปท. ที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ 



Digital Economy 




