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"11 ค าย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ตอ้งรู้ ! ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

 
 แนะน ำค ำย่อภำษำอังกฤษมำกมำยที่ใช้ในกำรสื่อสำรเพ่ือกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมฯ จึงได้รวบรวมมำน ำเสนอเพ่ือให้เห็นถึง
ควำมส ำคัญและควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 

1. GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เรียกย่อว่า จี-เอฟ-เอ็ม-ไอ-เอฟ 
หรือเรียกให้ย่อลงไปอีกว่า ระบบ จี-เอฟ 
                เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีกำรออกแบบระบบกำรเงินกำร
คลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดสร้ำงเป็น National System เพ่ือเป็นลิขสิทธิ์ของรัฐบำล ซึ่งทุกส่วนรำชกำรทั่ว
ประเทศได้เริ่มน ำระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มำปฏิบัติงำนแบบ Online 
Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ่ำยตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนำคม 2548 และในปี 2552 ได้มีกำรพัฒนำระบบ GFMIS เพ่ือให้รองรับกับกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับระบบ e-LAAS 
 

2. e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เ รี ย ก ย่ อ ว่ า  อี - ล า - แ อ ส 
                หมำยถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้บุคลำกรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถจัดท ำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย วำงฎีกำเบิกจ่ำย เมื่อมี
รำยกำรที่ต้องจ่ำย จ่ำยเงินทุกครั้งที่มีกำรรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จ้ำงที่ต้องซื้อ/จ้ำง ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลผู้เสีย
ภำษีจัดท ำเช็คเพ่ือให้ระบบลงบัญชีและออกรำยงำนกำรเงินและตรวจสอบได้ทุกวันซึ่งท ำให้ผู้จัดสรรงบประมำณ
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และผู้ใช้จ่ำยงบประมำณ สำมำรถตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนผลได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ภำพรวม
ของระบบ e-LAAS จึงจัดท ำขึ้นเพ่ือรองรับระบบ e-Government ของภำครัฐ อันเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศมีกำรบริหำรงำนที่คล่องตัวมำกขึ้น รวมถึงกำรบริหำรงบประมำณที่ สะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบ
ดังกล่ำวสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันสอดคล้องกับนโยบำย 
ปฏิรูประบบบัญชีภำครัฐ หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบนี้  คือ ส ำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น (สน.คท.) 
http://km.laas.go.th/laaskm 
 
3. LTAX เรียกย่อว่า แอล-แท็กซ์ หมายถึง โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนำขึ้นมำใช้ในกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่ำงๆ ของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำง ข้อมูลเกี่ยวกับป้ำย  ข้อมูล
เกี่ยวกับใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำและกำรค ำนวณภำษีแต่ละประเภท กำรรับยื่นแบบช ำระภำษี กำรประเมิน
ภำษี และกำรรับช ำระภำษี รวมถึงกำรออกแบบรำยงำนต่ำง ๆ ในระบบงำนแผนที่ ในกำรใช้งำนจริงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX 3000) น ำไปใช้
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (LTAX GIS) หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ ส ำนัก
บริหำรกำรคลังท้องถิ่น (สน.คท.) http://ltax3000.dla.go.th/download.html 
 
4. e-PLAN (Electronic Plan) เรียกย่อว่า อี-แพลน 

หมำยถึง ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องน ำข้อมูลหลักเข้ำสู่ระบบ ดังนี้ ข้อมูลยุทธศำสตร์ ข้อมูลกำรจัดท ำแผน ข้อมูลกำร
เปลี่ยนแปลงแผน ข้อมูลกำรขออนุมัติงบประมำณ ข้อมูลกำรลงนำมในสัญญำโครงกำร ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยข้อมูล
รำยรับ-รำยจ่ำย และกำรรำยงำนผลตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐ เช่น เรื่องยำเสพติด หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบนี้
คือ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยผ.) http://e-plan.dla.go.th 

 
5. LPA (Local Perfomance Assesment) เรียกย่อว่ำแอล-พี-เอ 

หมำยถึง ระบบกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีด้วยกัน 5 ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจจกำรสภำ ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลังด้ำนกำรบริกำร
สำธำรณะและด้ำนธรรมำภิบำล โดยเพ่ิมแบบติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนนวัฒกรรมท้องถิ่น ( LAO’s 
Innovation) ซึ่งไม่ได้คิดคะแนน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลมำ เพ่ือกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพมำกขึ้น เนื่องจำกผลกำรประเมินจะท ำให้ได้รับทรำบจุดอ่อน-จุดแข็งในแต่ละ
ด้ำนเป็นกำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมทั้งเปรียบเทียบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งผลกำรประเมินนี้ผู้ก ำกับดูแลสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สำมำรถน ำไปใช้

http://ltax3000.dla.go.th/download.html
http://e-plan.dla.go.th/
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ประโยชน์ในกำรขอรับประเมินโบนัสหรือใช้เพ่ือกำรขอปรับปรุงขนำดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
โครงสร้ำงอัตรำก ำลังขนำดที่ใหญ่กว่ำเดิมหน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบนี้คือกองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำน
ท้องถิ่ น  (กพส . )  http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=61886.0 ** ลงเฉพำะไฟล์สรุป
ประเมินผล 2559 

 

6. LOS (Local Observation Survey) เรียกย่อว่า แอล-โอ-เอส  
 หมำยถึง กำรส ำรวจข้อสังเกตกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี

จุดประสงค์ในกำรลดช่องว่ำงในกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลและ
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ออกกฎหมำย ระเบียบ รวมทั้งสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำนและสร้ำงมำตรฐำนเพ่ือ
ยกระดับกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำรส ำรวจ 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง ด้ำนภำรกิจที่ได้รับกำรกำรถ่ำยโอนและภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ห น่ ว ย ง ำ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ร ะ บ บ นี้ คื อ  ส ำ นั ก บ ริ ห ำ ร ก ำ ร ค ลั ง ท้ อ ง ถิ่ น  ( ส น . ค ท . ) 
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/12/2192_5913.pdf 
 
7. LSEP (Local Sufficiency Economy Plan) เรียกย่อว่ำ แอล-เซ็บ  

หมำยถึง กำรส ำรวจข้อมูลเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
โดยมีหลักกำรส ำคัญ คือ กำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ สร้ำงฐำนข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ สร้ำงเครื่องมือในกำรก ำหนดนโยบำยและรับทรำบปัญหำควำมต้องกำร
เพ่ือน ำมำจัดท ำแผนไปสู่กำรผลักดันให้เกิดโครงกำรพัฒนำที่เป็นรูปธรรมช่วยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงสังคมในมิติต่ำงๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้มีรำยงำนสรุปข้อมูลในปี 2559 เกี่ยวกับ
ควำมต้องกำรด้ำนต่ำง ๆ 4 ด้ำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร ด้ำนน้ ำ/
แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค และด้ำนกำรลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้ และในปี2560ได้ส ำรวจข้อมูลเสร็จสิ้น
แล้วอยู่ระหว่ำงกำรประมวลผล หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
( ก พ ส . )  http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/11/2190_5909.pdf (ลิ๊ ง ค์ ไ ป ยั ง
ไฟล์ข้อมูล) 

 

8. INFO (Information DLA)เรียกย่อว่ำอิน-โฟ 
 หมำยถึง ระบบข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐำนข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจข้อมูล

พ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่น ำเข้ำโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด ระบบข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยข้อมูลสภำพทั่วไป โครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค ด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม 

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/12/2192_5913.pdf
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กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรเงินกำรคลัง หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ ศูนย์เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศท้องถิ่น (ศส.) http://info.dla.go.th 

 
9. LSS (Local Sufficiency School) เรียกย่อว่า แอล-แอส-เอส  

หมำยถึง โครงกำรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มขึ้น เพ่ือให้
สถำนศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นได้น ำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรถ่ำยทอด 
ส่งเสริม พัฒนำนักเรียน โดยมีเป้ำหมำย 3 ประกำร ได้แก่ 1.ให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง 2.ให้
ผู้เรียนตระหนักในควำมส ำคัญในกำรสืบสำนสร้ำงสรรค์ควำมเป็นท้องถิ่นและควำมเป็นไทย3.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำชุมชน โดยอำศัยองค์ควำมรู้ ซึ่งเป็นปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ำร่วม
โครงกำรแล้วจ ำนวน 317 โรงเรียน หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรนี้ คือ กองพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ท้องถิ่น (กศ.) 
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=7602 
 
 
10. SIS (School Information System) เรียกย่อว่ำ เอส-ไอ-เอส 
    หมำยถึง ระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องน ำเข้ำข้อมูล
จ ำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนศึกษำถ่ำยโอนภำรกิจ ลงในระบบ SIS 
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 10 มิถุนำยนของทุกปีเพ่ือใช้ประกอบกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และใช้เป็น
ฐำนเสนอส ำนักงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรจัดสรรงบประมำณ (เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ) ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ค่ำอำหำรเสริม (นม) ค่ำอำหำรกลำงวัน เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ ค่ำ
ครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ เป็นต้น หน่วยงำนที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น 
(กศ.) http://sis.dla.go.th/index.jsp 
 
11. CCIS (Child Development Center Information System) เรียกย่อว่า ซ-ีซี-ไอ-เอส  

หมำยถึง ระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น เฉพำะศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบ เช่นเดียวกับระบบ SISหน่วยงำนที่
รับผิดชอบระบบนี้  คื อ กองพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น (กศ. ) http://ccis.dla.go.th 
 

http://info.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=7602
http://sis.dla.go.th/index.jsp

