
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนท่ีแมบท และการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยสิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS  

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

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนท่ีแมบท และการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๒ การจัดทําแผนท่ีแมบท แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขอ ๑๑ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแต
วันท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันท่ีมีพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
มีผลบังคับใช  โดยใหใช งบประมาณรายจายประจําป  หรือจายขาดเงินสะสมตามความจําเปน และ
กระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้ งงบประมาณรายจายโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๐ และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เชน การจัดทําขอมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ติดตามผลการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น 

ดวยเหตุนี้ ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยฝายวิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายดานบริการเชิงวิชาการแกสังคม ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงจัดใหมี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนท่ีแมบท และปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 
3. วัตถุประสงค 

3.1. เพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน
และวิธีการในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินดวยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

3.2. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.3. เพ่ือการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีการจัดเก็บรายไดเปนระบบ และ

มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
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3.4. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๐ 

3.5. เพ่ือการจัดทําขอมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง 

 
4. เปาหมาย 

เจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติงานการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย 

4.1. ผูอํานวยการกองชาง/หวัหนาสวน/หัวหนาฝายโยธา  
4.2. ผูอานวยการสํานักคลัง/ผูอานวยการกองคลัง/หัวหนาสวนการคลัง นักวิชาการจัดเก็บ

รายได ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
4.3. พนักงานสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย  
4.4. บุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูบริหารเห็นสมควรเขารับการอบรม 
 

5. ระยะเวลา 
ระยะเวลาฝกอบรม 6 วัน ระหวางวันท่ี 15–20 สงิหาคม ๒๕61 

 
6. สถานท่ีอบรม 

ศูนยพัฒนาทุนมนุษย (อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
  

7. วิธีดําเนินการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนท่ีแมบท และการปรับปรุง

ขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร QGIS ดําเนินการโดยวิธีการบรรยายและแบงกลุมฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนท่ีแมบท และการ
ปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี โดยใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS โดยใชวิทยากรท่ีมีความรู ความ
เชี่ยวชาญในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีรายละเอียดดังนี้ 

การบรรยาย 
๑. ความรูเก่ียวกับระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๒. ความรูเบื้องตนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

 
แบงกลุมการฝกปฎิบัต ิ
๑. การติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 
๒. การกําหนดคาตั้งตนโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 
๓. การอานคาพิกัดบนแผนท่ี 1:50,000 
๔. การจัดทําชั้นขอมูลแนวเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๕. การจัดทําชั้นขอมูลแผนท่ีตารางระวางท่ีดินทาบทับ 
๖. การอางอิงตําแหนงบนผิวโลกของระวางแผนท่ี จํานวน 36 ตําแหนง 
๗. การคัดลอกรูปแปลงท่ีดิน 
๘. การแบงพ้ืนท่ีในแผนท่ีแนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปนเขต (โซน) 
๙. การแบงพ้ืนท่ีในแตละเขต ใหแบงออกเปนเขตยอย (บล็อก) 
๑๐. การกําหนดเลขประจําแปลงท่ีดิน และรหัสแปลงท่ีดิน 
๑๑. การสรางชั้นขอมูลแผนท่ีแสดงหลักเขตท่ีดิน 
๑๒. การปรบัปรงุขอมูลแผนท่ี (การแบงรูปแปลงท่ีดิน, รวมรูปแปลงท่ีดิน) 
๑๓. การสงชั้นขอมูลแผนท่ีแมบทเขาโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTaxCloud) 
๑๔. การคัดลอกขอมูลท่ีดิน 
๑๕. การเชื่อมโยงขอมูลแผนท่ีแมบทกับขอมูลท่ีดินท่ีคัดลอกอัตโนมัติ 
 

8. คาใชจายในการอบรม 
8.1. ใชงบประมาณของหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการอบรมโดยสามารถเบิกจาย

งบประมาณไดตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด 2 ขอ 28(1) 

8.2. คาลงทะเบียนทานละ 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) เพ่ือจายเปนคาเอกสาร
อบรมและหนังสือคูมือ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางเครื่องดื่ม คาตอบแทนและคาเดินทางของวิทยากร 
ประกาศนียบัตร คาสถานท่ีจัดอบรม และคาวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกอบรมและคาจายใชอ่ืน ๆ  

8.3. คาท่ีพัก และคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกจายงบประมาณ
จากตนสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558  

  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

10. การรับรองผลการอบรม 
ผูมีสิทธิ์เขารับประกาศนียบัตรรับรองผลการอบรมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะตองมีเวลา

ทําการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาในการฝกอบรมท้ังหมดของโครงการ 
 

11. การรับสมัคร 
ผูสนใจสามารถลงทะเบียนสมัครท่ี https://training.ltaxcloud.com และสงใบสมัครทาง

โทรสารท่ีหมายเลข ๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔ หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส อีเมล: s_chaypanya@hotmail.com 
พรอมแจงการสงเอกสารท่ีหมายเลข โทรสาร ( FAX) ๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔ ไดทุกวันตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
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การชําระคาลงทะเบียน 
ชําระโดยโอนเงินผานธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ  
ชื่อบัญชี  โครงการอบรมศูนยพัฒนาทุนมนุษย   
เลขท่ีบัญชี ๐๕๙–๐–๒๒๕๓๔-๐  
 
การติดตอสอบถาม        
หากทานตองการขอมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดตอ คุณพรวิภา พรมรักษ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท ๐๒-๒๔๔๕๐๔๔-๕              
 
หมายเหตุ              
- กรุณาเขียนชื่อ – สกุล และรายละเอียดหนวยงานท่ีจะใช ในการออกใบเสร็จรับเงินให 

ชัดเจน เพ่ือผูจัดจะไดออกใบเสร็จลวงหนาและใหทานติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินไดท่ีโตะลงทะเบียนในวัน
อบรม              
 
12. วิทยากร 

12.1. นายภักดี พรชัยธรรมคุณ ทีมพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
LTAX3000 และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร LTAXGIS และผูเชี่ยวชาญระบบงานแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 

12.2. นายพงษศักดิ์ ติยานันทิ ทีมพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
LTAX3000 และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร LTAXGIS และผูเชี่ยวชาญระบบงานแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 

12.3. นายวุฒิชัย ดาศรี ผูเชี่ยวชาญระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และ
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 

12.4. นายชินพิษณุ ละอองนวล ผูเชี่ยวชาญระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS สํานักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 

12.5. จาสิบเอกเสน คํามุงคุณ  นายชางโยธา (นายสิบแผนท่ี รุน 39) ผู เชี่ยวชาญ
ระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS เทศบาลตําบลธาตุพนม
ใต 

12.6. นายอมรินทร แกวพิทักษ ผูเชี่ยวชาญระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลพรดุินนา 

12.7. นายธนัตถ สุขเกษม ผูเชี่ยวชาญระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และ
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS กองคลัง เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/keawpituk?hc_ref=ARSMTLY67w3nweqwF3ibPQK_C5Cq3_TVXqdyA494NywZdR1FL02JO3qubMgmFkbFnd0
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13. เอกสารท่ีเตรียมสําหรับการฝกอบรม 

13.1. ไฟลดิจิตอลระวางท่ีดินระบบพิกัดฉาก (ยูทีเอ็ม) ระวางรูปถายทางอากาศ (น.ส.3) 
จากการกวาดภาพ (Scan) เทาตนฉบับจริง ภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารับการฝกอบรม
ท้ังหมด ทุกมาตราสวนรวมท้ังระวางขยาย บันทึกในรูปแบบ (Format) .TIF ท่ีความละเอียดไมนอยกวา 300 
จุดตอนิ้ว 

13.2. ขอมูลดิจิตอลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทําไว
แลว หรือท่ีไดจางทําไวกอนหนานี้ (ถามี) 

13.3. ขอมูลดิจิตอลรูปแปลงท่ีดิน สปก.4-01 (ไฟล AutoCAD (.dwg)) และรายชื่อ
เกษตรกรในเขตปฏริูปท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ถามี) 

13.4. เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกของหนวยงานหรือ
ของสวนตัวของผูเขารับการฝกอบรม ท่ีใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือสูงกวา 

 
14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

14.1. บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการ ในการจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีแมบทดวยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

14.2. องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารับการฝกอบรมมีฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
แผนท่ีแมบทและแผนท่ีกายภาพเพ่ือใชเปนขอมูลเบี้องตนในการคัดลอกขอมูลท่ีดิน และสํารวจขอมูล
ภาคสนาม 

14.3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานขอมูลแผนท่ีแมบทสําหรับการจัดเก็บรายไดท่ีเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนท่ีแมบท และการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 
 

วันท่ีหนึ่ง  
๐๘.3๐ – ๑0.00 น. รายงานตัวลงทะเบียน 
10.0๐ – ๑0.30 น. พิธีเปดการฝกอบรม 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 
๑0.45 – ๑๒.0๐ น.  ความรูและข้ันตอนระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑4.0๐ น.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
๑4.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การติดตั้งโปรแกรม QGIS และการกําหนดคาเบื้องตนใหแกโปรแกรม QGIS 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง 
๑๕.๔๕ – 17.0๐ น.  การอานคาพิกัดบนแผนท่ี มาตราสวน 1:50,000 และ 1:4,000 
๑๗.0๐ – ๑๘.0๐ น.  การจัดเตรียมขอมูลแผนท่ีตั้งตน (ระวางแผนท่ี) 
 
วันท่ีสอง  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การแปลงคาพิกัดตําแหนงหลักเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนคาพิกัดฉาก 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การจัดทําชั้นขอมูลหลักเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  การจัดทําชั้นขอมูลแนวเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การจัดทําชั้นขอมูลแผนท่ีตารางกริด, การจัดทําชั้นขอมูลแผนท่ีตารางกริดอางอิง

ระวางแผนท่ี 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๕.๔๕ – ๑8.0๐ น.  การอางอิงตําแหนงบนผิวโลกระวางแผนท่ี 
 
วันท่ีสาม  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การอางอิงตําแหนงบนผิวโลกระวางแผนท่ี 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การอางอิงตําแหนงบนผิวโลกระวางแผนท่ี 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การอางอิงตําแหนงบนผิวโลกระวางแผนท่ี 
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๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๕.๔๕ – ๑7.0๐ น.  การอางอิงตําแหนงบนผิวโลกระวางแผนท่ี 
๑7.00 – ๑๘.0๐ น.  การตัดขอบระวางแผนท่ี และการตอระวางแผนท่ีท่ีตัดขอบแลวท้ังหมด 

ภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
วันท่ีส่ี  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การคัดลอกรูปแปลงท่ีดิน 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การคัดลอกรูปแปลงท่ีดิน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การคัดลอกรูปแปลงท่ีดิน 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๕.๔๕ – ๑๘.0๐ น.  การคัดลอกรูปแปลงท่ีดิน 
 
วันท่ีหา  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การสรางชั้นขอมูลแผนท่ีแสดงหลักเขตท่ีดิน 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การแบงพ้ืนท่ีในแผนท่ีแนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปนเขต (โซน) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การแบงพ้ืนท่ีในแผนท่ีแนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปนเขต (โซน) 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๕.๔๕ – ๑๘.0๐ น.  การแบงพ้ืนท่ีในแตละเขต ใหแบงออกเปนเขตยอย (บล็อก) 

 
วันท่ีหก  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  การแบงพ้ืนท่ีในแตละเขต ใหแบงออกเปนเขตยอย (บล็อก) 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การกําหนดเลขประจําแปลงท่ีดิน และรหัสแปลงท่ีดิน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑4.0๐ น.  การปรับขอมูลแผนท่ี (แบงรูปแปลงท่ีดิน, รวมแปลงท่ีดิน) 
๑4.00 – ๑5.3๐ น.  การสงชั้นขอมูลแผนท่ีแมบทเขาโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

(LTaxCloud) 
 การคัดลอกขอมูลท่ีดิน 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง  
๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.  การเชื่อมโยงขอมูลแผนท่ีแมบทกับขอมูลท่ีดินท่ีคัดลอกอัตโนมัติ 
๑๖.๓0 – ๑8.๐๐ น.  พิธีปดการฝกอบรม 

 
 
 

 



 
 

ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนท่ีแมบท และการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและ 

ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร QGIS 
---------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อเทศบาล/อบต. ..........................................................อําเภอ............................................................................ 
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท......................................... 
**** E – mail สําหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร........................................................................... **** 
มีความประสงค    เขารับการอบรม    รายชื่อดังตอไปนี้ 
๑. ชื่อ...........................................สกุล...................................ตําแหนง................................โทร.......................... 
๒. ชื่อ...........................................สกุล...................................ตําแหนง................................โทร.......................... 
๓. ชือ่...........................................สกุล...................................ตําแหนง................................โทร.......................... 
 
ชําระโดยโอนเงินผาน ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ 

ชื่อบัญชี           โครงการอบรมศูนยพัฒนาทุนมนุษย 
บัญชี เลขท่ี  ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐   ลงวันท่ี........................................................... 

สงใบสมัครและใบโอนเงินท่ี  Email :  s_chaypanya@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ................................................... ผูสง           ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติ 
……………………………………………………………                               ………………………………………………………. 
อปท.(ผูสงรายชื่อบุคลากรเขารับการอบรม)                       (ผูอนุมัติบุคลากรเขารับการอบรม) 
 *** เม่ือโอนเงินคาลงทะเบียนแลว กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาท่ีหมายเลขโทรสาร ( FAX) 
๐๒-๒๔๔-๕๐๔๔ พรอมระบุชื่อผูสมัครสังกัด อบต./เทศบาล และเบอรโทรศัพทติดตอกลับเพ่ือความสะดวกใน
การตรวจสอบ **  

 
สําหรับติดใบ PAY  IN (ใบโอนเงิน) 

เพ่ือยืนยันการชําระเงินและใชเปนหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน 
กรุณานําเอกสารใบโอนเงินมาดวยในวันลงทะเบียน 

 
 

 
 

 


