ชื่อโครงการ
เทศบาลเมืองสกลนคร

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

งานที่รับผิดชอบ
Digitizeแผนที่ภาษี ระวาง UTM และ ศูนยกําเนิด แผนที่
อาคารโรงเรือน
จัดทําชั้นขอมูล GIS
ชั้นที่ 20-หัวประปาดับเพลิง
ชั้นที่ 08-ทอระบายน้ําและทอระบบรวบรวมน้ําเสีย
ชั้นที่ 26-เขตพื้นที่เกิดสาธารณภัย
ชั้นที่ 23-เสนทางเก็บขยะมูลฝอย
ชั้นที่ 11-พื้นที่แบงเขตคนกวาดขยะมูลฝอย
Digitizeแผนที่ภาษี ระวาง UTM และ ศูนยกําเนิด แผนที่
อาคารโรงเรือน
ออกสํารวจภาคสนามจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับปาย และ
ถายภาพรูปปาย
จัดทําชั้นขอมูล GIS
02-สถานที่สําคัญ
05-เขตชุมชน
06-เสนกึ่งกลางถนน
07-เสนขอบถนน
08-ทอระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย
09-พื้นที่บริการของโรงเรียน
10-พื้นที่แบงเขตรถเก็บขยะมูลฝอย
11-พื้นที่แบงเขตคนเก็บขยะมูลฝอย
12-เขตหนวยเลือกตั้ง
15-สัญญาณไฟจราจร
17-โรงงานอุตสาหกรรม
18-โรงแรม
19-หัวประปาดับเพลิง
20-แนวทอประปาสายหลัก

ระยะเวลา
1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม

1 พฤศจิกายน ถึง 31
มกราคม 2549
1 ธันวาคม ถึง 28
กุมภาพันธ 2549
1 พฤศจิกายน ถึง 31
พฤษภาคม 2549

21-เขตพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุและการระบาดของโรค
22-เสนทางเก็บขยะมูลฝอย
23-แหลงทองเที่ยว
24-สถานที่ราชการ
25-เขตพื้นที่เกิดสาธารณภัย
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองยโสธร

ออกสํารวจภาคสนามจัดเก็บขอมูล ถายภาพ เกี่ยวกับขอมูล 1 มีนาคม ถึง 31
ที่ดิน โรงเรือน และปาย
มิถุนายน 2549
1 มีนาคม ถึง 31
จัดทําชั้นขอมูล GIS
มิถุนายน 2549
02-อาคารสถานที่
05-เขตชุมชน
08-ทอระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย
09-พื้นที่บริการของโรงเรียน
12-เขตหนวยเลือกตั้ง
15-สัญญาณไฟจราจร
18-โรงแรม
19-หัวประปาดับเพลิง
20-แนวทอประปาสายหลัก
22-เสนทางเก็บขยะมูลฝอย
23-แหลงทองเที่ยว
24-สถานที่ราชการ
28-ระบบจัดการขยะมูลฝอย
จัดทําชั้นขอมูล GIS
กรกฎาคม
08-ทอระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย
10-พื้นที่แบงเขตรถเก็บขยะมูลฝอย

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

ออกสํารวจภาคสนามจัดเก็บขอมูล ถายภาพ เกี่ยวกับขอมูล กุมภาพันธ ถึง ธันวาคม
ที่ดิน โรงเรือน และปาย
2549
งานจัดทําแผนที่แมบทระบบดิจิตอล โดยการแบงโซน,
บล็อก, ล็อต
นําเขาขอมูล UTM หรือระวางเดิมและคัดสารบบจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัด
รวบรวมขอมูลและนําเขาขอมูลลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอร
จัดทําฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร
จัดทําแผนที่สารสนเทศ (GIS) เพื่อใชในการบริหารงาน
ภายในเทศบาล 20 ชั้นขอมูล
จัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1: 4,000
จัดฝกอบรมการใช GIS ใหแกกลุมผูปฏิบัติงาน
ทางดาน GIS

เทศบาลตําบลหนองบัว ออกสํารวจภาคสนามจัดเก็บขอมูล ถายภาพ เกี่ยวกับขอมูล กุมภาพันธ ถึง ธันวาคม
แดง
ที่ดิน โรงเรือน และปาย
2549
คัดลอกขอมูลจากสํานักงานที่ดินจังหวัด
การคัดลอกขอมูลทรัพยสิน(ผท.1,2,3และ4) ขอมูลแผนที่
ภาษี (ผท.7) และขอมูลที่เกี่ยวขอกับระบบงานแผนที่ภาษี
จากเทศบาล
งานจัดทําแผนที่แมบทระบบดิจิตอล โดยการแบงโซน,
บล็อก, ล็อต
งานจัดทําแผนที่แมบทเปนกระดาษไข (ผท.7)
รวบรวมขอมูลและนําเขาขอมูลลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอร
จัดทําฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อการจัดเก็บภาษีอากร
จัดทําแผนที่สารสนเทศ (GIS) เพื่อใชในการบริหารงาน
ภายในเทศบาล 20 ชั้นขอมูล
จัดฝกอบรมการใช GIS ใหแกกลุมผูปฏิบัติงาน
ทางดาน GIS
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อบต.เมืองพล จ.
ขอนแกน
อบต.โจดหนองแก จ.
ขอนแกน
อบต.โสกนกเต็น จ.
ขอนแกน
เทศบาลเมืองดอนสัก จ.
สุราษฏรธานี
อบต.หมากเขียบ
ศรีสะเกษ
เทศบาลตําบลเมืองที จ.
สุรินทร
อบต.กําแพงแสน จ.
นครปฐม
เทศบาลตําบลเมืองที อ.
เมือง จ.สุรินทร
อบต.ราม จ.สุรินทร ป
เทศบาลตําบลเมืองใหม
โคกกรวด
เทศบาลตําบลปกธงชัย
จ.นครราชสีมา
อบต.หนองบัวนอย อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา
เทศบาลตําบลปกธงชัย
เทศบาลตําบลแกดํา
มหาสารคาม

การจัดทําแผนที่แมบท

ป พ.ศ. 2554

การจัดทําแผนที่แมบท

ป พ.ศ. 2552

การจัดทําแผนที่แมบท

ป พ.ศ. 2551

การจัดทําแผนที่แมบท

ป พ.ศ. 2555

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เปนระบบ LTax3000

ป พ.ศ. 2555

การจัดทําแผนที่แมบท

ป พ.ศ. 2557

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เปนระบบ LTax3000

ป พ.ศ. 2557

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เปนระบบ LTax3000

ป พ.ศ. 2557

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เปนระบบ LTax3000
การจัดทําแผนที่แมบท

ป พ.ศ. 2557
ป พ.ศ. 2558

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เปนระบบ LTax3000

ป พ.ศ. 2558

การจัดทําแผนที่แมบท

ป พ.ศ. 2558

การจัดทําแผนที่แมบท
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เปนระบบ LTax3000

ป พ.ศ. 2558
ป พ.ศ. 2559
สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.
2559

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เปนระบบ LTax3000

องคการบริหารสวน
ตําบลหวยแกง ยโสธร

จัดทําแผนที่ภาษีฯในระบบ LTax3000

เทศบาลตําบลฟาหยาด จัดทําแผนที่ภาษีฯในระบบ LTax3000
ยโสธร
องคการบริหารสวน
ตําบลบางระกํา
นครปฐม

องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแขม สระบุรี
องคการบริหารสวน
ตําบลละลม ศรีสะเกษ
องคการบริหารสวน
ตําบลลาดบัวขาว
นครราชสีมา
องคการบริหารสวน
ตําบลกฤษณา
สุพรรณบุรี
องคการบริหารสวน
ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง
กาฬสินธุ
องคการบริหารสวน
ตําบลเกาะเกร็ด นนทบุรี
องคการบริหารสวน
ตําบลปลายโพงพาง
สมุทรสงคราม

จัดทําแผนที่ภาษีฯและการสํารวจภาคสนาม LTAX3000

กรกฎาคม - กันยายน
พ.ศ. 2559
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มกราคม พ.ศ. 2560

ป พ.ศ. 2560

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินLTAX3000 ป พ.ศ. 2560
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินLTAX3000 ป พ.ศ. 2560

สํารวจภาคสนาม 3 หมูบาน

ป พ.ศ. 2560

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินLTAX3000 ป พ.ศ. 2560

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินLTAX3000 ป พ.ศ. 2561
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินLTAX3000 ป พ.ศ. 2561

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินLTAX3000 ป พ.ศ. 2561

