
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯเชิงรุก 

สนับสนุนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปี 2561 

---------------------------------------------------------------- 
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯเชิงรุก “สนับสนุนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อรองรับร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2561” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2550  ข้อ 11  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน 
180 วัน นับแต่วันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช้ หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มี
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีผลบังคับใช้  โดยให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือจ่า ยขาดเงินสะสมตามความจ าเป็น และ
กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  และการจัดท า
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายก าหนด  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  นอกจากนี้ทุกหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
      อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  มีผลบังคับใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่สามารถด าเนินการให้
ส าเร็จได้เนื่องจากมีปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดหลายด้าน  อาทิ  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้าน  งบประมาณไม่เพียงพอ  ขาดที่ปรึกษาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  เป็นต้น โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งประสบอยู่ จึงได้จัดท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯเชิงรุกสนับสนุนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือรองรับร่าง พรบ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือเป็นการแนะน าและช่วยเหลือการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์ โดย ทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      ทั้งนี้  ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมยังจัดเตรียมคณะท างานให้ค าปรึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้งาน ตลอดจนสามารถปรับปรุงฐานข้อมูล
ได้ด้วยตนเองจนท าให้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
 



3. วัตถุประสงค ์
            3.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล/อบต.  โดยสามารถจัดเก็บภาษี  

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดความสะดวดรวดเร็ว 
                 3.2 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง  สมบูรณ์  
ให้ด าเนินการส าเร็จและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          3.3 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล/อบต. มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
อ านวยความสะดวกและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
          3.4  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าระบบแผนที่ไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ ได้ต่อไป 
 

4. เป้าหมาย 
4.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการส านัก/ปลัด อปท ./          

รองปลัด อปท. 
4.3 ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกต าแหน่งที่ พิจารณาว่าเหมาะสมเข้ารับการ

ประชุม 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่อบรม 
รุ่นที่ 1 วันที่ 11-15 ธันวาคม 2560  โรงแรมเขาใหญ่ คีรี ธารทิพย์ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 มกราคม 2561  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
รุ่นที่ 3 วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561  เพลาเพลิน อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์
รุ่นที่ 4 วันที่ 15-19 มีนาคม 2561  โรงแรมบีพีแกรนด์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
รุ่นที่ 5 วันที่ 23-27 เมษายน 2561  โรงแรมเอเชีย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
รุ่นที่ 6 วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
รุ่นที่ 7 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
รุ่นที่ 8 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561  โรงแรมแอมบาสเดอร์ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
รุ่นที่ 9 วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
รุ่นที่ 10 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รุ่นที่ 11 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561  โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท อ าเภอเมือง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รุ่นที่ 12 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561  โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
                    

6. ข้อปฏิบัติที่ผู้จะเข้ารับการอบรมต้องเตรียม 
                  จะต้องมีการเตรียมการ  ดังนี้ 
                  1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานที่ดินจังหวัด / อ าเภอ เพ่ือน าระวางที่ดิน
(ระวางพิกัดฉากและนส3ก.) ในเขตปกครองไปสแกน (ถ้าไม่สามารถจัดหาได้ทันจะมีระวางตัวอย่างให้ฝึกอบรม) และ
เตรียมแผนที่แนบท้ายประกาศยกระดับท้องถิ่นตนเองฉบับล่าสุด (ถ้ามี) 
                 2) จัดบุคลากรพนักงานเข้าร่วมประชุม 
                 3) จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการประชุม (ดินสอ ปากกา โทรศัพท/์แท็บเล็ตระบบแอนดรอยส์ 
 ปลั๊กพ่วง) ข้อมูลท าเลภาษีและค่าเช่ามาตรฐานกลาง (ถ้ามี) ที่ใช้จัดเก็บ 
                 4) เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือของส่วนตัวที่ มาใช้ในช่วงอบรม 
   
 



       การประชุมใช้วิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากรที่มปีระสบการณ์ในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มามากกว่า 10 ปี 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      เมื่อผู้อบรมได้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแผนที่ภาษีฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
จะมีผลท าให้ 

               7.1 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษี  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม สะดวกรวดเร็ว 

      7.2 มีระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทีม่ีความครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์ 
      7.3 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ  เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  อ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
      7.4  สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบที่ถูกต้อง แม่นย า  
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 
                           
    8 .ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
     8.1 ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ได้แก่ เอกสารการอบรมพร้อมหนังสือคู่มือ กระเป๋าเอกสาร ค่าตอบแทนทีมวิทยากร Flash drive ค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ค่าบริการสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    
พ.ศ. 2557 
      8.2 ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
หมวด 2 ข้อ 28(1) 
      8.3  ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณต้นสังกัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รองศาสตราจารย์จิรพัฒน์  เงาประเสิฐวงศ ์(หัวหน้าโครงการ) 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

10. การรับรองผลการอบรม 
ผู้มีสิทธิเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม ซึ่งออกโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 



11. ช่องทางการรับสมัคร 
11.1 ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-2880 สามารถ

ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ท่ี http://www.unisearch.chula.ac.th 
11.2 ส่งใบสมัครมาที่ งานหลักสูตรอบรมและการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 ศูนย์บริการวิชาการ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2880 ต่อ 131,133 โทรสาร. 0-2218-2888 ติดต่อ  
คุณเมริสา  จุรณะโกเศศ 091-171-6592 Email : mayrisa.c@hotmail.com 
โดยระบุชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน 

   12.การช าระค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
         โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สยามสแควร์ ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 152-459566-5 และส่งส าเนาใบโอนเงินค่าสมัครพร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จกลับมา
ยัง โทรสาร. 0-2218-2892 หรือ คุณเมริสา  จุรณะโกเศศ 091-171-6592 Email : mayrisa.c@hotmail.com 
ช าระก่อนวันอบรม อย่างน้อย 5 วัน 
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