โครงการการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสารวจภาคสนาม
บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ให้รวดเร็ว ง่าย สาเร็จและใช้งานได้จริง
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
*****************************************************************************************
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสารวจภาคสนาม บันทึกทะเบียน
ทรัพย์สิน ให้รวดเร็ว ง่าย สาเร็จและใช้งานได้จริง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในหนึ่งร้อย
แปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทยฉบั บ นี้ บั ง คั บ ใช้ หรื อ ภายในหนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ โดยให้ ใ ช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ห รื อ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมตามความจ าเป็ น และ
กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยการจั ด ท าหรื อ ปรั บ ข้ อ มู ล แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ และการจัดทา
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทาข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกาหนด ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้อ งถิ่ นด าเนิน การเพื่ อให้เ ทศบาลและองค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบล มีร ะบบฐานข้ อมู ลที่ แน่ นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ทุกหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่สามารถดาเนินการให้สาเร็จได้
เนื่ อ งจากมี ปั ญ หา อุ ป สรรคและข้ อ จ ากั ด หลายด้ า น อาทิ การขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญเฉพาะ
งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดที่ปรึกษาที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เป็นต้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลหลายแห่งประสบอยู่ จึงได้จัดทาโครงการฝึกประชุม เชิง
ปฏิบัติการการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สาเร็จและสามารถใช้งานได้จริงขึ้น
เพื่อเป็นการแนะนาและช่วยเหลือการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สาเร็จ
และทีมงานได้เชิญวิทยากรมือชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทาแผนที่ได้สาเร็จ ผู้จัดได้ เตรียมแผนที่แม่บททุกท้องถิ่นแบบสาเร็จ พร้อม
นาไปใช้งานสารวจภาคสนามและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิ น และสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลด้วยตนเองจนทาให้ระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล/อบต. โดยสามารถจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดความสะดวดรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์
สาเร็จและสามารถใช้งานได้จริง
๓.๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล/อบต. มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
อานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน
๓.๔ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบที่ถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก/ปลัด อปท/รองปลัด
อปท.
๔.๓ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกตาแหน่งที่ พิจารณาว่าเหมาะสมเข้ารับการประชุม
และได้รับอนุมัติ
๕. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่อบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
รุน่ ที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมพาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
รุน่ ที่ ๓ วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
รุน่ ที่ ๔ วันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
รุน่ ที่ ๕ วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุน่ ที่ ๖ วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๖. วิธีดาเนินการ
ขั้นเตรียมการดาเนินการ ดังนี้
๑) จัดบุคลากรพนักงานเข้าร่วมการอบรม
๒) การจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อรับแผนที่แม่บทแบบสาเร็จก่อนการอบรมทุกท้องถิ่น
๓) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการประชุม (เครื่องคอมพิวเตอร์ สายไฟฟ้า)
๔) ปรับปรุงแผนที่แม่บทแบบสาเร็จที่ได้รับก่อนการอบรม ให้ถูกต้องตามพื้นที่จริง
๕) ฝึกสารวจภาคสนาม บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้งานจัดเก็บภาษี
๖) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานที่ดินจัง หวัด / อาเภอ เพื่อถ่ายระวางที่ดิน
และคัดลอกสาระบบที่ดิน (ก่อนหรือหลังการอบรม)
การประชุมใช้วิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในการจัดทาแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทาง อีเมล์: khuanpracha@hotmail.com หรือทาง ID Line :
ajarnveerapong ผู้ ป ระสานงาน คุ ณ นิ ต ยา ๐๙๕-๔๕๖๔๙๙๓ (IDLine:kwanggr) คุ ณ เมธี ๐๘๒-๗๔๕๕๙๔๔
(IDLine:Mathee2513) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ajarnveerapong.com/

๘. การชาระค่าลงทะเบียน ดังนี้
๘.๑ ชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณ ที่ทาการธนาคาร หรือ ตู้ ATM เข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๕๑ – ๒- ๖๒๗๐๖-๓ ชื่อบัญชีศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งสาเนาการ
โอนเงินมายัง E-mail: khuanpracha@hotmail.com
๘.๒) หากต้องการชาระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล แก่เจ้าหน้าที่ก่อนวันอบรมตามกาหนดของ
แต่ละรุ่น
(กรณีมาจ่ายหน้างาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอระบุวันที่ในการออกใบเสร็จ ณ วันที่จ่ายจริงเท่านั้น)
๙.งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนท่านละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ได้แก่ เอกสาร
การอบรมพร้อมหนังสือคู่มือ กระเป๋าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ประกาศนียบัตรผู้ผ่าน
การอบรม สามารถเบิกได้ตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๐๙๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗
ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าประชุมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๑๐. การรับรองผลการอบรม
๑๐.๑ มีแผนที่แม่บทแจกให้ทุกตาบล (ตามระวางที่ดินของกรมที่ดิน และสปก. ) ทุก อปท. สามารถดาเนินการ
จัดทาแผนที่แม่บทได้สาเร็จหลังการอบรม
๑๐.๒ รับภาพถ่ายดาวเทียม ๑:๔๐๐๐ เพื่อใช้ประกอบการสารวจภาคสนาม
๑๐.๓ ฝึกการลงภาคสนามด้วยเทคนิคที่สะดวก ประหยัด บันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ (ทะเบียนทรัพย์สิน )
พร้อมรับชาระภาษีผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษี เมื่อได้ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนที่ภาษี
๑๐.๔ บริการปรับปรุงแผนที่ภาษีที่เคยจ้างเอกชน เข้าสู่ระบบแผนที่แม่บทของกรมส่งเสริมกรมปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อดาเนินการต่อได้โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทะเบียนทรัพย์สิน การสารวจภาคสนาม
บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๑.๑ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล/อบต. โดยสามารถจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดความสะดวดรวดเร็ว
๑๑.๒ มีระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์
๑๑.๓ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล/อบต. มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ อานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน
๑๑.๔ สามารถใช้ ข้ อมู ล เพื่อ การการจั ด เก็ บ ภาษี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น มี ระบบที่ถู ก ต้อ ง แม่ น ย า
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสารวจภาคสนาม บันทึกทะเบียน
ทรัพย์สิน ให้รวดเร็ว ง่าย สาเร็จและใช้งานได้จริง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ”
*******************************************************************************************
****
วันที่หนึ่งของการอบรม
๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ ลงทะเบียนอบรม เตรียมอุปกรณ์เพื่อรับรับการฝึกอบรม
๑๒.๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐
ลงข้อมูลแผนที่แม่บท แจกฟรีก่อนอบรม ตามรายชื่อตาบล อาเภอ จังหวัด การปรับปรุง
หลักเขตปกครอง
๑๔.๓๐
รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕- ๑๖.๓๐ การปรับปรุงแนวเขตปกครองของตนเอง ให้ถูกต้องตามพื้นที่จริง
วันที่สองของการอบรม
๐๘.๓๐
ลงทะเบียนอบรม
๐๙.๐๐
เตรียมอุปกรณ์เพื่อรับการฝึกอบรม
๐๙.๓๐
ฝึกการลงระวางที่ดินในโปรแกรมภูมิศาสตร์ประยุกต์ ปรับปรุงแนวเขตโซน ( zone)
๑๒.๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐
ฝึกการปรับปรุง แบ่งบล๊อกที่ดิน ( block)
๑๔.๓๐
รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ ฝึกการปรับปรุงชั้นข้อมูลในโปรแกรมภูมิศาสตร์ประยุกต์ ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ( parcel)
วันที่สามของการอบรม
๐๘.๓๐
ลงทะเบียนอบรม
๐๙.๐๐
เตรียมอุปกรณ์เพื่อรับการฝึกอบรม
๐๙.๓๐
ฝึกการสารวจภาคสนาม บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน
๑๒.๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐
ฝึกการลงภาคสนามและสร้างชั้นข้อมูลโรงเรือนและป้าย
๑๔.๓๐
รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕
ฝึกการบันทึกข้อมูลโรงเรือนและป้าย ในโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน
ปิดการอบรม เวลา ๑๗.๐๐ น.
*หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.
- พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น.
- กาหนดการโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรมครั้งนี้
กระเป๋าเป้ /เอกสารประกอบการอบรม /สมุด /ปากกา /ของรางวัลในการตอบคาถาม

แบบตอบรับการเข้าอบรม
โครงการการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสารวจภาคสนามบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
ให้รวดเร็ว ง่าย สาเร็จและใช้งานได้จริงเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
**************************************************************************************************************
 ข้อมูลผู้สมัคร
สังกัด ชื่อหน่วยงาน..........................................................เลขที่............หมู่............ตาบล.......................
.อาเภอ.........................จังหวัด......................ไปรษณีย์.................. โทร. ....................... ........ โทรสาร............................
.E-mail :.......................................
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการออก
ใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร............................................
๒. ชื่อ-สกุล ..............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร..........................................
๓. ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร.........................................
๔. ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร..........................................
๕. ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร..........................................
จานวน.....................ท่าน ขอสมัครเข้ารับการอบรมตามรุ่นดังต่อไปนี้
รุน่ ที่
วันที่อบรม
วันที่สมัคร/ชาระเงิน
สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ ๑ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
รุน่ ที่ ๒ ๒๗ กุมพาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๒๐กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒
รุน่ ที่ ๓ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะสาธารณสุขศาสตร์
รุน่ ที่ ๔ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุน่ ที่ ๕ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รุน่ ที่ ๖ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
วิธีการชาระเงิน
**อัตราค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๕๑ – ๒- ๖๒๗๐๖-๓ ชื่อบัญชี “ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม” พร้อมส่งสาเนาการ
โอนเงินมายัง E-mail: khuanpracha@hotmail.com ของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
ลงชื่อ…………………………….……………………………………..ผู้รายงาน
( ....................................................................... )
ตาแหน่ง ..................................................................................
** สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Website: http://www.ajarnveerapong.com/ หรือ Line : ajarnveerapong
หมายเหตุ :* ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนมาก่อน จะได้รับข้อมูลในวันอบรม ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้

