
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่แม่บท และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS  

  
********************* 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๒ การจัดท าแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขอ ๑๑ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่
วันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่มีพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น     
มีผลบังคับใช โดยใหใชงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   หรือจ่ายขาดเงินสะสมตามความจ าเป็น และ
กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ งงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น การจัดท าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมาย
ก าหนด ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามผลการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น 

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็น
ความส าคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่แม่บท และปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS
เพ่ือท าหน้าที่ บริการเชิงวิชาการแก่สังคม 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

๒.๒ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๓ เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดเก็บรายได้เป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
๒.๔ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 

 
 

 



- ๒ - 
 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติงานการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
๓.๑ ผู้อ านวยการกองช่าง/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่ายโยธา  
๓.๒ ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
๓.๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
๓.๔ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารเห็นสมควรเข้ารับการอบรม 
 

๔. ระยะเวลา 
ระยะเวลาฝึกอบรม ๖  วัน ระหว่างวันที่ ๒๑ –๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
๕. สถานที่อบรม 

โรงแรมกระบี่รอยัล ถนนอุตรกิจ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
  

๖. วิธีด าเนินการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่แม่บท และปรับปรุงข้อมูล

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
QGIS ด าเนินการโดยวิธีการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่แม่บทและแผนที่กายภาพ
โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS โดยใช้วิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดท าและพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) 
และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAXGIS และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 
และวิทยากรที่ได้รับเชิญ มีรายละเอียดดังนี้ 

การบรรยาย 
๑. ความรู้เกี่ยวกับระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๒. ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

แบ่งกลุ่มการฝึกปฎิบัติ 
๑. การติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 
๒. การก าหนดค่าตั้งต้นโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 
๓. การอ่านค่าพิกัดบนแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
๔. การจัดท าชั้นข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. การจัดท าชั้นข้อมูลแผนที่ตารางระวางที่ดินทาบทับ 
๖. การอ้างอิงต าแหน่งบนผิวโลกของระวางแผนที่ 
๗. การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน 
๘. การแบงพ้ืนที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเป็นเขต (โซน) 
๙. การแบ่งพ้ืนที่ในแตล่ะเขต ใหแบงออกเป็นเขตย่อย (บล็อก) 
๑๐. การก าหนดเลขประจ าแปลงที่ดิน และรหัสแปลงที่ดิน 
๑๑. การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่แสดงหลักเขตที่ดิน 

 
 

๑๒. การปรับข้อมูลแผนที ่(การแบ่งรูปแปลงที่ดิน, รวมรูปแปลงที่ดิน) 
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๑๓. การส่งชั้นข้อมูลแผนที่แม่บทเข้าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX๓๐๐๐) 

๑๔. การคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
 

๗. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
๗.๑ ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่าย

งบประมาณได้ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑) 

๗.๒ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เอกสารอบรมและหนังสือคู่มือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของ
วิทยากร ประกาศนียบัตร ค่าสถานที่จัดอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมและค่าจ่ายใช้อ่ืน ๆ  

๗.๓ ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

๙. การรับรองผลการอบรม 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองผลการอบรมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะต้องมีเวลา

ท าการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมดของโครงการ 
 

๑๐. การรับสมัคร 
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔    

หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ อีเมล์: s_chaypanya@hotmail.com พร้อมแจ้งการส่งเอกสารที่หมายเลข
โทรสาร ( FAX) ๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔ ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
การช าระค่าลงทะเบียน 
ช าระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร   ธนาคาร กรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี   โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
เลขที่บัญชี     ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐ 
 การติดต่อสอบถาม 
หากท่านต้องการข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ คุณพรวิภา พรมรักษ์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โทรศัพท์  ๐๒-๒๔๔๕๐๔๔-๕ 
หมายเหตุ 
  -  กรุณาเขียนชื่อ – สกุล  และรายละเอียดหน่วยงานที่จะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินให้

ชัดเจน  เพื่อผู้จัดจะได้ออกใบเสร็จล่วงหน้าและให้ท่านติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวัน
อบรม  

 -  สามารถ Download จดหมายเชิญ ใบสมัคร รายละเอียดได้ที่
www.hcdsuandusit.com 
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   ใบสมัครเข้ารับการอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่แม่บท และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS  

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อเทศบาล/อบต. ..........................................................อ าเภอ............................................................................ 
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์......................................... 
**** E – mail ส าหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร........................................................................... **** 
มีความประสงค์    เข้ารับการอบรม    รายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อ...........................................สกุล...................................ต าแหน่ง............ ....................โทร.......................... 
๒. ชื่อ...........................................สกุล...................................ต าแหน่ง............ ....................โทร.......................... 
๓. ชื่อ...........................................สกุล...................................ต าแหน่ง............ ....................โทร.......................... 
 
ช าระโดยโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี           โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
บัญชี เลขที่  ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐   ลงวันที.่........................................ ................... 
ส่งใบสมัครและใบโอนเงินที่  Email :  s_chaypanya@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ................................................... ผู้ส่ง           ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติ 
อปท.(ผู้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม)                       (ผู้อนุมัติบุคลากรเข้ารับการอบรม) 

   
  *** เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรสาร 

( FAX) ๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครสังกัด อบต./เทศบาล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบ **  

 
 

 

 

ส าหรับติดใบ PAY  IN (ใบโอนเงิน) 
เพื่อยืนยันการช าระเงินและใช้เป็นหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน 

กรุณาน าเอกสารใบโอนเงินมาด้วยในวันลงทะเบียน 
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๑๑. วิทยากร 
๑๑.๑ ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๑๑.๒ นายภักดี พรชัยธรรมคุณ ทีมพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

LTAX3000 และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAXGIS และผู้เชี่ยวชาญระบบงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 

๑๑.๓ จ่าสิบเอกเสน่ ค ามุงคุณ นายช่างโยธา (นายสิบแผนที่ รุ่น ๓๙) ผู้เชี่ยวชาญระบบงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 

๔ นายชินพิษณุ ละอองนวล ผู้เชี่ยวชาญระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS ส านักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๑.๕นายอมรินทร์ แก้วพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพรุดินนา 
๑๑.๖ นายธนัตถ์ สุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS กองคลัง เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
 
๑๒.เอกสารที่เตรียมส าหรับการฝึกอบรม 

๑๒.๑ ไฟล์ดิจิตอลระวางที่ดินระบบพิกัดฉาก (ยูทีเอ็ม) ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.๓) จาก
การกวาดภาพ (Scan) เท่าต้นฉบับจริง ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
ทุกมาตราส่วนรวมทั้งระวางขยาย บันทึกในรูปแบบ (Format) .TIF ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ จุดต่อนิ้ว 

๑๒.๒ ข้อมูลดิจิตอลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าไว้
แล้ว หรือท่ีได้จ้างท าไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) 

๑๒.๓ ข้อมูลดิจิตอลรูปแปลงที่ดิน สปก.๔ -๐๑ (ไฟล์  AutoCAD (.dwg)) และรายชื่อ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ถ้ามี) 

๑๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของหน่วยงานหรือของ
ส่วนตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๗ หรือสูงกว่า 

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๓.๑ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการ ในการจัดท าและปรับปรุงแผนที่แม่บทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

๑๓.๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมมีฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
แผนที่แม่บทและแผนที่กายภาพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบี้องต้นในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน และส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม 

๑๓.๓องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานข้อมูลแผนที่แม่บทส าหรับการจัดเก็บรายได้ที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
               
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxJmWkIPVAhUHS48KHYprCrkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fhuman.dusit.ac.th%2Fprogram%2Fpolitical%2Fpage4.html&usg=AFQjCNHdlCxSv96sl2J0SsWMN715AKmkWA
https://www.facebook.com/keawpituk?hc_ref=ARSMTLY67w3nweqwF3ibPQK_C5Cq3_TVXqdyA494NywZdR1FL02JO3qubMgmFkbFnd0
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่แม่บท และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 
--------------------------- 

 
วันที่หนึ่ง  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. รายงานตัวลงทะเบียน 
๑.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  ความรู้และข้ันตอนระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การติดตั้งโปรแกรม QGIS และการก าหนดค่าเบื้องต้นให้แก่โปรแกรม QGIS 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.  การอ่านค่าพิกัดบนแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:4,000 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  การจัดเตรียมข้อมูลแผนที่ตั้งต้น (ระวางแผนที่) 
 
วันที่สอง  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การแปลงค่าพิกัดต าแหน่งหลักเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าพิกัดฉาก 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การจัดท าชั้นข้อมูลหลักเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  การจัดท าชั้นข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การจัดท าชั้นข้อมูลแผนที่ตารางระวางที่ดินทาบทับ 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๔๕ – ๑๘.๐๐ น.  การอ้างอิงต าแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน 
 
วันที่สาม  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การอ้างอิงต าแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การอ้างอิงต าแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การอ้างอิงต าแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.  การอ้างอิงต าแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  การตัดขอบระวางแผนที่ และการต่อระวางแผนที่ที่ตัดขอบแล้วทั้งหมด 

ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วันที่สี่  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๔๕ – ๑๘.๐๐ น.  การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน 
 
วันที่ห้า  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่แสดงหลักเขตที่ดิน 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การแบงพ้ืนที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเป็นเขต (โซน) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การแบงพ้ืนที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเป็นเขต (โซน) 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๔๕ – ๑๘.๐๐ น.  การแบ่งพ้ืนที่ในแตล่ะเขต ใหแบงออกเป็นเขตย่อย (บล็อก) 

 
วันที่หก  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การแบ่งพ้ืนที่ในแตล่ะเขต ใหแบงออกเป็นเขตย่อย (บล็อก) 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การก าหนดเลขประจ าแปลงที่ดิน และรหัสแปลงที่ดิน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  การปรับข้อมูลแผนที่ (แบ่งรูปแปลงที่ดิน, รวมแปลงที่ดิน) 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การส่งชั้นข้อมูลแผนที่แม่บทเข้าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(LTAX๓๐๐๐) 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.  การคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.  พิธีปิดการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


