โครงการฝกอบรม

เรื่อง ทบทวน บูรณาการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบขอมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน
ดานงานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดวางเปาหมายสําคัญในการที่จะพัฒนาทองถิ่นใหมี
ความเจริญกาวหนา แตเนื่องจากมีปญหาทางดานรายไดที่มีไมเพียงพอกับคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาตางๆ
การพัฒนาทองถิ่นยังไมสามารถที่จะดําเนินการไดอยางเต็มที่ตามที่วางเปาหมายไว และการแกไขปญหารายไดวิธีหนึ่ง
ที่คิดวาเหมาะสมที่สุดก็คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางครบถวนถูกตอง ยุติธรรม และสะดวก
รวดเร็วที่สุด
กระทรวงมหาดไทยไดแจ งแนวทางการพัฒ นาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายไดของทองถิ่น เพื่อใหองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น นํ าไปใช เป น แนวปฏิ บั ติ ในการจั ด เก็ บ รายได ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 นั้น และกระทรวงมหาดไทยเห็นวาเพื่อให
การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ 2559 เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2558 ซึ่งเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได เพื่อใหมีการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งทางจังหวัดไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งการที่
จะสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ ของหนวยงานไดครบถวนถูกตอง จะตองจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลรายการทรัพยสินและ
เจาของทรัพยสินที่อยูในขายตองเสียภาษีและคาธรรมเนียมตางๆใหถูกตองครบถวน และจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใชขอมูลนั้นในการจัดเก็บภาษีอยางจริงจัง การที่จะจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหแลวเสร็จนั้น จะตองมีความรูความเขาใจในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เมื่อ
มีความรูความเขาใจในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินแลว จะทําใหทองถิ่น มีขอมูลรายละเอียดสําหรับใชใน
การจัด เก็บ ภาษี ไว อย างสมบู ร ณ ทํ าให ทองถิ่น สามารถใชเป น เครื่องมื อในการเรงรัดติดตามจัดเก็บ รายไดอยาง
ครบถวน ถูกตองและเปนธรรม แกผูมีหนาที่เสียภาษีอยางแทจริง ทําใหการจัดเก็บภาษีของทองถิ่น มีระบบขอมูลที่
แนนอน และสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวกรวดเร็ว
ฉะนั้น เพื่ อเปน การเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดเก็บ รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น สถาบั นวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดจัดทํา “โครงการฝกอบรม ทบทวน บูรณาการ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบขอมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน ดานงานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแนวทางการพัฒนาทองถิ่น” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคคลกรภาครัฐและภาคเอกชนใหมีความรูความสามารถในดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2. เพื่ อ ส งเสริ ม และสร า งแนวคิ ดในการจัด ทํ าระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร สามารถนํ าความรูที่ ไดรับ ไป
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในระดับตอไป
4. เพื่อใหเกิดเครือขาย การเรียนรู ความรวมมือ ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
๓. เปาหมาย
๑. ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. รองประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นและ/หรือขาราชการ บุคคลากรทุกตําแหนงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๕. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและบุคลากรที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควร
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรมและสถานที่อบรม
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวนอินทาวน จ.ชลบุรี
๕. งบประมาณและคาใชจาย
คาลงทะเบียนจากผูเขารับ การอบรม คนละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเการอยบาทถวน) สําหรับเปน คาใชจาย
เกี่ยวกับการฝกอบรม ไดแก คาเอกสารและสื่อประกอบการฝกอบรม คากระเปาใสเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําวุฒิบัตร คาบริการสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณสําหรับการ
ฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ในการฝกอบรมฯ (ซึ่งผูเขารับการอบรมสามารถเบิกคาลงทะเบียนไดเต็มตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๓ ขอ ๒๒ (๑)
สวนคาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารค่ํา ผูเขารับอบรมเบิกจายจากหนวยงานตนสังกัด
๖. การรับรองผลการฝกอบรม
ผูมีสิทธิ์เขารับวุฒิบัตรรับรองผลการฝกอบรม ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะตองมีเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ในหลักการและการทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้น
พื้นฐาน ที่สามารถนําไปประยุกตใชวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ของหนวยงานได
2. ผูเขาอบรมสามารถจัดทําแผนที่ภาพถายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
หรือพื้นที่ศึกษา จากการเขาอบรมครั้งนี้ได
3. สามารถสรางแผนที่พื้นฐาน Base Map ระดับหลังคาเรือน มาตราสวน 1:4000 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
หรือพื้นที่ศึกษาได
4. สามารถนําความรูที่ไดรับการอบรมไป ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานตางๆที่เกี่ยวของไดเชน การจัดเก็บ
รายได (แผนที่ ภ าษี ฯ LTax3000) การบริห ารงานระบบประปา การบริห ารงานการออกใบอนุ ญ าตก อสราง การ
บริหารงานขยะมูลฝอย ฯลฯ
5. ประชาสัมพันธใหความรูดานการจัดการขอมูลทางกายภาพดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกบุคคลทั่วไป
ในพื้นที่ พื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานได

กําหนดการโครงการฝกอบรม
เรื่อง ทบทวน บูรณาการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบขอมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน
ดานงานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 1

13.00 – 13.30 น.
13.30 – 16.00 น.

วันที่ 2
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

วันที่ 3
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

หัวขอการบรรยาย

รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสารคูมือประกอบการฝกอบรม บริเวณหนาหองประชุม
โรงแรมที่จัดอบรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตนและองคประกอบของ GIS ความรูเกี่ยวโปรแกรม
และเครื่องมือตางๆ และการกําหนดสภาพแวดลอมการทํางาน
การเตรียมความพรอมรองรับราง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- การประเมินทุนทรัพยที่ดินรายบล็อก
- การประเมินทุนทรัพยที่ดินรายแปลง
- การประเมินทุนทรัพยโรงเรือนสิ่งปลูกสราง
- การประเมินทุนทรัพยหองชุด
หัวขอการบรรยาย
ลงทะเบียน
การกําหนด Projection ใหกับแผนที่
การนําเขาแผนที่ Shape file
การสรางตารางกริด Index Map
การนําเขาและการจัดการภาพสแกน ภาพถายทางอากาศ หรือ ภาพถายดาวเทียม
การจัดทําแผนที่ แนวกลางถนน (roadcl) และ เสนขอบถนน (roadege) จาก
ภาพถายดาวเทียม
การจัดทําแผนที่ แหลงน้ํา (hydro) และ อาคาร (bldg) จากภาพถายดาวเทียมและ
การจัดทําแผนที่ แปลงที่ดิน จากภาพแสกนระวางที่ดิน
หัวขอการบรรยาย
ลงทะเบียน
การสรางตารางขอมูลแผนที่
- การจัดการฐานขอมูล จากภายนอก เพื่อเชื่อมโยงกับแผนที่การสงออกขอมูลเปน
Shapefile
แนะนําโปรแกรมและการใชงาน TaxGIS การใชเครื่องมือตางๆ
- การ Classify ขอมูล การเปลี่ยนสีและสัญลักษณ
- การสราง Map Layout

วันที่ 4
09.00 – 12.00 น.

หัวขอการบรรยาย
การนําแผนที่ไปประยุกตใชในงานแผนที่ภาษี
- การปรับแผนที่ เพื่อนําไปใชในโปรแกรม LTAX3000
13.00 – 16.00 น.
การนําแผนที่ไปประยุกตใชในงานแผนที่ภาษี
- การปรับแผนที่ เพื่อนําไปใชในโปรแกรม LTAX3000 (ตอ)
- การใชขอมูลแผนที่ภาษีฯ เพื่อประกอบการคํานวณภาษี ตามพระราชบัญญัติ ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
16.00 – 16.30 น. ปดการอบรม รับวุฒิบัตร
หมายเหตุ : 1) กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2) พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เชา เวลา 10.30 – 10.45 น. / บาย เวลา 14.30 – 14.45
น.
3) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

สําหรับเจาหนาที่............../๒๕๕8

ใบสมัครเขารับการอบรม
-------------------------------------------สังกัด..................................................................................................................
ที่อยู........................................................................ตําบล...................................อําเภอ.....................................
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย.....................................................
โทรศัพท..................................................โทรสาร..............................................................................
มีความประสงคจะเขารวมอบรมในรุนที่...............ระหวางวันที่..............................จังหวัด.........................

๑. ...................................................................... .ตําแหนง..................................................
โทรศัพทมือถือ.....................................................................
๒. ...................................................................... ตําแหนง..................................................
โทรศัพทมือถือ.....................................................................
๓. .......................................................................ตําแหนง...................................................
โทรศัพทมือถือ.....................................................................
๔. .......................................................................ตําแหนง................................................
โทรศัพทมือถือ...............................................................หรือ ตามเอกสารแนบ........................................
ลงชื่อ.............................................................ผูมีอํานาจ
(...................................................)
ตําแหนง......................................................................

หมายเหตุ:
๑.เมื่อสมัครแลวกรุณาโอนเงินคาลงทะเบียนเพื่อสํารองที่นั่ง จํานวน ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเการอยบาทถวน)
ชื่อบัญชี “โครงการบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074 – 737-995-6 พรอมทั้งกรุณาสงหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรศัพท ๐๒ –
๑๖๐ - ๑๔๐๓ และโปรดระบุชื่อผูสมัครและสังกัด อบต.เทศบาลหรือ อบจ. ลงบนใบโอนดวย (ใบpay-in)
ติดตอสอบถาม : โทร. 086-559-0662 /๐๒-๑๖๐-๑๔๐๓
๒. มหาวิทยาลัยขอใหทานยืนยันการเขารับการอบรมกอนการจัดงานจริง ๗ วัน
๓. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการอบรม ในกรณีที่มีผูเขารวมโครงการไมถึง ๔๐ คน และไม
ขอรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากคาลงทะเบียน

