โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากการสารวจข้อมูลภาคสนามและข้อมูล
ที่ดิน ประจาเดือน ตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ (LTAX GIS & LTAX 3000)
เพื่อรองรับโปรแกรม LTAX ONLINE ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย”
*****************************************************************************************
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากการ
สารวจข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่ดิน ประจาเดือน ตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) เพื่อรองรับโปรแกรม LTAX ONLINE ในการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
ภาษีปา้ ย”
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งไห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดาเนินการจัดทาแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
พ.ศ. 2550 เพี่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและท้นกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ที่บังคับใช้วันที่ 1
มกราคม 2563 นั้น
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 มีผ ลบั งคับ ใช้ องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นหลายแห่ง ยัง ไม่ สามารถ
ดาเนินการให้สาเร็จได้เนื่องจากมีปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดหลายด้าน อาทิ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความชานาญเฉพาะ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดที่ปรึกษาที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เป็นต้น คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลหลายแห่งประสบ
อยู่ จึงได้จัดทาโครงการฝึกประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ”เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ จาก
การสารวจข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่ดิน ประจาเดือน ตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) เพื่อรองรับโปรแกรม LTAX ONLINE ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย”ขึ้น เพื่อเป็นการแนะนาและช่วยเหลือการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สาเร็จ และทีมงานได้เชิญวิทยากรมือชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ใน
การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น \
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมยังจัดเตรียมคณะทางานให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าการใช้
งาน ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นทาให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
มี เครื่องมือในการทางานที่สมบูรณ์ และสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลด้วยตนเองจนทาให้ระบบแผนที่ภาษี และ
ทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์
3.1เพี่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการ'ฝึกอบรม ให้มีความรู้ความ เข้าใจการ
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง
3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสารวจ
ข้อมูลภาคสนาม และสามารถสารวจข้อมูลภาคสนามได้
3.3 เพื่อปรับ ปรุง ข้อมูล ที่ดิน ประจาเดือน ตามมาตรา 10 ด้ วยโปรแกรมประยุ กต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) เวอร์ชั่น 4.0
3.4 เพื่อจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการจัดเก็บภาษีประจาปี 2566 และภาษีป้าย ด้วย
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ประจาปี 2566
3.5 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานข้อมูลไว้รองรับระบบโปรแกรม Ltax online ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
3.6 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม
แผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAXGIS) ได้ด้วยตนเอง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.7 เพื่อปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร/พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
4.1 นายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 นักบริหารงานท้องถิ่น/นักบริหารงานทั่วไป
4.3 นักบริหารงานคลัง/นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ในสายงานคลัง
4.4 นักบริหารงานช่าง/วิศวกร/นายช่าง/ช่าง/ลูกจ้าง ในสายงานช่าง
4.5 นิติกร/นักวิชาการตรวจสอบภายใน/นักจัดการทั่วไป
4.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ/ลูกจ้างทุกประเภท
4.7 พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
4.8 บุคคลตามระเบียบฝึกอบรมฯ ที่ผู้บริหารเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรมนี้
5. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่อบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 3 วันที่ 11-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 4 วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 5 วันที่ 8-11 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 6 วันที่ 29 มีนาคม -1 เมษายน 2566 ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
\

6. วิธีดาเนินการ
โครงการฝึกอบรมเซิงปฏิบัติการ เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ จากการสารวจ
ข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่ดิน ประจาเดือน ตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS
& LTAX 3000) เพื่อรองรับโปรแกรม LTAX ONLINE ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ดาเนินการ
โดยวิธีการ บรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลทีด่ ิน ประจาเดือน ตามมาตรา 10, ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทา
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3), ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และแบบแสดง
รายการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAXGIS
7. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทาง คุณกัญญาภัค สมปัญญา โทรศัพท์ 096-9147422 (IDLine:
khuan914 ) คุณนิติยา มะสิกา 095-4564992 (IDLine:kwanggr) ผู้ประสานงานและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
Website: http://www.ajarnveerapong.com/ หรือ Line : ajarnveerapong / หรือทางไลน์ตาม QR Code ด้านล่างนี้

ScanQRcord สมัครอบรม
8. การชาระค่าลงทะเบียน ดังนี้
8.1 ชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร โดยการฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาขอนแก่น
เลขที่บัญชี 551-3-0266-68 ชื่อบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสาธารณสุขศาสตร์) พร้อมส่งสาเนาการโอน
เงินมายัง IDLine: khuan914 / IDLine: kwanggr
8.2 หากต้องการชาระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล แก่เจ้าหน้าที่ก่อนวันอบรมตามกาหนดของแต่ละรุ่น
(กรณีมาจ่ายหน้างาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอระบุวันที่ในการออกใบเสร็จ ณ วันที่จ่ายจริงเท่านั้น)
9. งบประมาณ

ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สาหรับค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ได้แก่ เอกสารการอบรมพร้อมหนังสือคู่มือ กระเป๋าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
ประกาศนียบัตรผู้ผา่ นการอบรม สามารถเบิกได้ตามหนังสือสัง่ การที่ มท 0808.2/ว0091 ลงวันที่ 7 มกราคม
2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าประชุมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากผูบ้ ังคับบัญชาแล้ว

10. การรับรองผลการอบรม
ผู้มีสิทธิ์เช้ารับประกาศนียบัตรรับรองผลการอบรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีเวลา ทาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมดของโครงการ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
11.1 องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นที่ เข้า รับ การฝึกอบรมมี ความเข้า ใจเรื่องฐานข้อมูล แผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน สาหรับจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
11.2 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกั บการสารวจ
ข้อมูลภาคสนาม การใช้แผนที่แม่บทในการนาเดินสารวจข้อมูล และการจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
11.3 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สนิ (LTAX 3000 & LTAXGIS ) เพื่อปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ จากข้อมูลที่ได้รบั จากการสารวจ ภาคสนาม ได้
11.4 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สนิ (LTAX 3000 & LTAXGIS ) เพื่อปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ จากการปรับปรุงข้อมูลที่ดนิ ประจาเดือน ตามมาตรา 10 ที่ได้รับจากกรมที่ดนิ ได้
11.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ ใช้โปรแกรมในการคานวณและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีปา้ ยได้
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) โดยใช้ระบบปฏิบัติการไม่ต่ากว่า
Windows 10 พร้อมด้วยปลั๊กไฟต่อพ่วง
2. ไฟล์ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) และรายละเอียดข้อมูลที่ดิน (CSV) เดือน ธ.ค. 62 ที่ได้รับจาก
กรมที่ดิน และรหัสผ่านเปิดไฟล์ข้อมูล ข้อมูลดิจิตอลรูปแปลงที่ดิน ที่ได้รับจากส่วนกลาง (.DWG , .SHP) และราย
ขื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูป ที่ดินของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ถ้ามี)
3. ไฟล์ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมที่ดิน หรือจากระบบ
LTAX 3000 และ LTAX GIS หรือระบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทาไว้แล้ว หรือที่ได้จ้างทาไว้ก่อน
หน้านี้ (ถ้ามี)
4. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์
5. ไฟล์สารองของข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรม LTAX 3000 เวอร์ซั่น 4.0 หรือ เวอร์ซั่น 3.0
และไฟล์สารองของข้อมูลแผนที่ภาษีจากโปรแกรม LTAX GIS
ทั้งนี้ กรณีที่ ท่านไม่รู้ข้อมูลตามข้อ 2-4 ต้องเตรียมหรือหาข้อมูลอย่างไร หรือไม่รู้วิธีสารองข้อมูลตามข้อ
5 โปรดโทรปรึกษาทีมวิทยากรเพื่อช่วยสารองข้อมูลให้ท่านที่โทรศัพท์หมายเลข 086-6451435 หรือทางไลน์ตาม
QR Code ด้านล่างนี้

แจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและปฏิบัติตามมาตราป้องการการแพร่การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อความปลอดภัยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของจังหวัดที่จัดอบรมนั้นๆ และ ผู้เข้ารับการอบมรม
จะต้องมีหลักฐานรับรองการได้รับการฉีดวัคชีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ หรือแสดงข้อมูลการรับวัคซีนจาก
แอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
- ฉีดวัคซีนซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ชนิดใดชนิดหนึ่ง ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อน
เข้ารับการฝึกอบรม
- ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 และฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเข้า
รับการฝึกอบรม
- ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม
- ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 และฉีดไฟเซอร์ เข็มที่ 2
- ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน สปุตนิก วี ชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างน้อย 1 เข็ม
เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
กรณีผู้เข้าอบรมไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือยังรับวัคซีนไม่ครบจานวนโดสตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้มี
หลักฐานผลตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 32 ชั่วโมง โดยต้องเป็นผลตรวจจากสถานพยาบาลเท่านัน้

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากการสารวจข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่ดิน
ประจาเดือน ตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) เพื่อ
รองรับโปรแกรม LTAX ONLINE ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย”
*******************************************************************************************
วันที่หนึง่
08.30 – 09.00 - ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 16.30 - บรรยายและฝึกปฏิบัติ “แนวทางการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ง่าย สาเร็จและใช้งานได้จริง”
- การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมต่าง ๆ (QGIS, LTAX GIS ,LTAX 3000, LTAX4PDS และ
อื่นๆ) สาหรับใช้ฝึกอบรม
- การจัดทาแบบพิมพ์แผนที่และเอกสารที่ใช้ไนการออกสารวจ
- การใช้โปรแกรมช่วยสารวจภาคสนามในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
วันที่สอง
09.00 – 16.30 - บรรยายและฝึกปฏิบัติ “แนวทางการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ง่าย สาเร็จและใช้งานได้จริง”
- การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมต่าง ๆ (QGIS, LTAX GIS ,LTAX 3000, LTAX4PDS และ
อื่นๆ) สาหรับใช้ฝึกอบรม
- การจัดทาแบบพิมพ์แผนที่และเอกสารที่ใช้ไนการออกสารวจ
- การใช้โปรแกรมช่วยสารวจภาคสนามในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
- การนาเข้า (Digitize) แผนที่โรงเรือนและป้าย การปรับข้อมูลแปลงที่ดิน
- การส่งข้อมูลแผนทีแ่ ม่บทเข้าสู่โปรแกรม LTAX 3000
วันที่สาม
09.00 – 16.30 - การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล จากข้อมูลสารวจภาคสนาม เข้าโปรแกรม LTAX 3000
- การใช้โปรแกรม LTAX 3000 ร่วมกับ LTAX4PDS ในการนาเข้าและปรับปรุงราคา
ประเมินที่ดินที่ได้จากกรมธนารักษ์แบบอัตโนมัติ
- การจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3), ราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และแบบแสดงรายการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง (ภ.ด.ส.7) ด้วย LTAX 3000 ร่วมกับ LTAX4PDS แบบอัตโนมัติ
วันที่สี่
09.00 – 16.30 - การปรับปรุงข้อมูลเอกสารสิทธิท์ ี่ดินตามมาตรา 10 โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ LTAXGIS และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000
1) การนาเข้าข้อมูลเอกสารสิทธิท์ ี่ดินตามมาตรา 10
2) การรวมรูปแปลงที่ดิน
3) การแบ่งแยกรูปแปลงที่ดิน
4) การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
- ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรมครั้งนี้ : กระเป๋า /เอกสารประกอบการอบรม /สมุด /ปากกา

แบบตอบรับการเข้าอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากการสารวจข้อมูล
ภาคสนามและข้อมูลที่ดินประจาเดือน ตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000)
เพื่อรองรับโปรแกรม LTAX ONLINE ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ”
*****************************************************************************
 ข้อมูลผู้สมัคร
สังกัด ชื่อหน่วยงาน..........................................................เลขที่. ...........หมู่............ตาบล.......................
อาเภอ.........................จังหวัด......................ไปรษณีย์.................. โทร. ............................... โทรสาร............................
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการออก
ใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
1. ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร............................................
2. ชื่อ-สกุล ..............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร..........................................
3. ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร.........................................
4. ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร..........................................
5. ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง.......................................โทร..........................................
จานวน.....................ท่าน ขอสมัครเข้ารับการอบรมตามรุ่นดังต่อไปนี้
รุ่นที่
วันที่อบรม
วันที่สมัคร/ชาระเงิน
สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ 1
2 - 5 พฤศจิกายน 2565
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 2
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 3
11-14 มกราคม 2566
ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 4 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2566
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 5 8-11 มีนาคม 2566
ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 6 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิธีการชาระเงิน **อัตราค่าลงทะเบียน 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551- 3- 02666-8 ชื่อบัญชี “เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
(คณะสาธารณสุขศาสตร์) พร้อมส่งสาเนาการโอนเงินมายัง ( ID Line:khuan914 ) ของผู้ประสานงาน

ScanQRcord สมัครอบรม

ScanQRcord ชาระเงิน
ลงชื่อ…………………………….……………………………………..ผู้รายงาน
( ....................................................................... )
ตาแหน่ง ..................................................................................

** สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Website: http://www.ajarnveerapong.com/ หรือ Line : ajarnveerapong
หมายเหตุ :* ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนมาก่อน จะได้รับข้อมูลในวันอบรม ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้

