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"11 ค าย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ! ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 แนะน าค าย่อภาษาอังกฤษมากมายท่ีใช้ในการส่ือสารเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมฯ จึงได้รวบรวมมาน าเสนอเพื่อให้เห็นถึง
ความส าคัญและความเข้าใจท่ีตรงกัน 

1. GFMIS (Government Fiscal Management Information System) เรียกย่อว่า จี-เอฟ-เอ็ม-ไอ-เอฟ 
หรือเรียกให้ย่อลงไปอีกว่า ระบบ จี-เอฟ 
                เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการ
คลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดสร้างเป็น National System เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซึ่งทุกส่วนราชการท่ัว
ประเทศได้เริ่มน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online 
Real Time ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ต้ังแต่วันท่ี 1 
มีนาคม 2548 และในปี 2552 ได้มีการพัฒนาระบบ GFMIS เพื่อให้รองรับกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเช่ือมโยงกับระบบ e-LAAS 
 

2. e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เรียกย่อว่า อี-ลา-แอส 
                หมายถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้บุคลากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดท าเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมี
รายการท่ีต้องจ่าย จ่ายเงินทุกครั้งท่ีมีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จ้างท่ีต้องซื้อ/จ้าง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้เสีย
ภาษีจัดท าเช็คเพื่อให้ระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงินและตรวจสอบได้ทุกวันซึ่งท าให้ผู้จัดสรรงบประมาณ
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และผู้ใช้จ่ายงบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ภาพรวม
ของระบบ e-LAAS จึงจัดท าขึ้นเพื่อรองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ัวประเทศมีการบริหารงานท่ีคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการบริหารงบประมาณท่ีสะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบ
ดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงข้อมูลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับนโยบาย 
ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้  คือ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) 
http://km.laas.go.th/laaskm 
 
3. LTAX เรียกย่อว่า แอล-แท็กซ์ หมายถึง โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดิน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย  ข้อมูล
เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าและการค านวณภาษีแต่ละประเภท การรับยื่นแบบช าระภาษี การประเมิน
ภาษี และการรับช าระภาษี รวมถึงการออกแบบรายงานต่าง ๆ ในระบบงานแผนท่ี ในการใช้งานจริงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX 3000) น าไปใช้
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้ คือ ส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) http://ltax3000.dla.go.th/download.html 
 
4. e-PLAN (Electronic Plan) เรียกย่อว่า อี-แพลน 

หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องน าข้อมูลหลักเข้าสู่ระบบ ดังนี้ ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูลการจัดท าแผน ข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงแผน ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณ ข้อมูลการลงนามในสัญญาโครงการ ข้อมูลการเบิกจ่ายข้อมูล
รายรับ-รายจ่าย และการรายงานผลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ เช่น เรื่องยาเสพติด หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้
คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) http://e-plan.dla.go.th 

 
5. LPA (Local Perfomance Assesment) เรียกย่อว่าแอล-พ-ีเอ 

หมายถึง ระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีด้วยกัน 5 ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลังด้านการบริการ
สาธารณะและด้านธรรมาภิบาล โดยเพิ่มแบบติดตามการปฏิบัติราชการ ด้านนวัฒกรรมท้องถิ่น ( LAO’s 
Innovation) ซึ่งไม่ได้คิดคะแนน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลมา เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผลการประเมินจะท าให้ได้รับทราบ จุดอ่อน-จุดแข็งในแต่ละ
ด้านเป็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมท้ังเปรียบเทียบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งผลการประเมินนี้ผู้ก ากับดูแลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถน าไปใช้

http://ltax3000.dla.go.th/download.html
http://e-plan.dla.go.th/
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ประโยชน์ในการขอรับประเมินโบนัสหรือใช้เพื่อการขอปรับปรุงขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
โครงสร้างอัตราก าลังขนาดท่ีใหญ่กว่าเดิมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้คือกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
ท้องถิ่น (กพส.) http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=61886.0 ** ลงเฉพาะไฟล์สรุป
ประเมินผล 2559 

 

6. LOS (Local Observation Survey) เรียกย่อว่า แอล-โอ-เอส  
 หมายถึง การส ารวจข้อสังเกตการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี

จุดประสงค์ในการลดช่องว่างในการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานท่ีก ากับดูแลและ
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีออกกฎหมาย ระเบียบ รวมท้ังสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงานและสร้างมาตรฐานเพื่อ
ยกระดับการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการส า รวจ 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านภารกิจท่ีได้รับการการถ่ายโอนและภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ี ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าสรุปรายงานผลการส ารวจดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
แ ล้ ว  ห น่ ว ย ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ร ะ บ บ นี้ คื อ  ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า 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) เรียกย่อว่า แอล-เซ็บ  

หมายถึง การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
โดยมีหลักการส าคัญ คือ การน้อมน าแนวพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ สร้างฐานข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ สร้างเครื่องมือในการก าหนดนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการ
เพื่อน ามาจัดท าแผนไปสู่การผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรมช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนความเหล่ือม
ล้ าทางสังคมในมิติต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้มีรายงานสรุปข้อมูลในปี 2559 เกี่ยวกับ
ความต้องการด้านต่าง ๆ 4 ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ด้านน้ า/
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ และในปี2560ได้ส ารวจข้อมูลเสร็จส้ิน
แล้วอยู่ระหว่างการประมวลผล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
(กพส. )  http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/11/2190_5909.pdf (ล๊ิ ง ค์ ไปยั ง
ไฟล์ข้อมูล) 

 

8. INFO (Information DLA)เรียกย่อว่าอิน-โฟ 
 หมายถึง ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลท่ีจัดท าขึ้นเพื่อส ารวจข้อมูล

พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลท่ีแสดงในระบบเป็นข้อมูลท่ีน าเข้าโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยข้อมูลสภาพท่ัวไป โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข 

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/12/2192_5913.pdf
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ส่ิงแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเงินการคลัง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้ คือ ศูนย์
เทคโนโลยีและสารสนเทศท้องถิ่น (ศส.) http://info.dla.go.th 

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

หมายถึง โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มขึ้น เพื่อให้
สถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นได้น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด 
ส่งเสริม พัฒนานักเรียน โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1.ให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 2.ให้
ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญในการสืบสานสร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย3.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ ซึ่งเป็นปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
โครงการแล้วจ านวน 317 โรงเรียน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ คือ กองพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (กศ.) 
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=7602 
 
 
10. SIS (School Information System) เรียกย่อว่า เอส-ไอ-เอส 
    หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องน าเข้าข้อมูล
จ านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาถ่ายโอนภารกิจ ลงในระบบ SIS 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 10 มิถุนายนของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และใช้เป็น
ฐานเสนอส านักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ค่า
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เป็นต้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(กศ.) http://sis.dla.go.th/index.jsp 
 
11. CCIS (Child Development Center Information System) เรียกย่อว่า ซี-ซี-ไอ-เอส  

หมายถึง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ เช่นเดียวกับระบบ SISหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบระบบนี้  คือ กองพัฒนาและส่ง เสริมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น  (กศ. ) http://ccis.dla.go.th 
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