








(ผนวก ก) 
ตารางการอบรม 

โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 , รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563 , รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2563 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563  และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 

เวลา 
วัน 

08.30 – 12.00 น. 
 

13.00 - 14.30 น. 14.30 - 18.00 น. 

 
 

วันที่หนึ่ง 

 
 

รายงานตัวรับลงทะเบียน 

 
นโยบายการพัฒนารายได้ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร สถ.) 

อภิปรายหลักการของกฎหมาย 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
(ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

 
วันที่สอง 

 

อภิปรายการประเมินราคา 
ทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(กรมธนารักษ์) 

อภิปรายการประเมินราคา 
ทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(กรมธนารักษ์) 

อภิปรายกฎหมายล าดับรอง 
ตามกฎหมายภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

อภิปรายกฎหมายล าดับรอง 
ตามกฎหมายภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

 
 

วันที่สาม 
 
 

 
อภิปรายบทบาทภารกิจตามอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมาย 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

 
อภิปรายบทบาทภารกิจตามอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมาย 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

13.00 – 14.30 น. 14.30 – 16.30 

อภิปรายประเด็นปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการระดับจังหวัด 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

อภิปรายประเด็นปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการระดับจังหวัด 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

หมายเหตุ : อาจเปลี่ยนแปลงตารางการอบรมนี้ได้ตามความเหมาะสม 
 เวลา 10.00 - 10.10 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   เวลา 14.30 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    เวลา 18.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 



ล าดบั จังหวัด  ผู้อบรม
(คน)

ล าดบั จังหวัด  ผู้อบรม
(คน)

ล าดบั จังหวัด  ผู้อบรม
(คน)

ล าดบั จังหวัด  ผู้อบรม
(คน)

ล าดบั จังหวัด  ผู้อบรม
(คน)

1 กระบี ่ 14 1 14 1 ปตัตานี 14 1 ยะลา 14 1 สมทุรสาคร 14
2 กาญจนบรีุ 14 2 14 2 พระนครศรีอยธุยา 14 2 ร้อยเอ็ด 14 2 สระแก้ว 14
3 กาฬสินธุ ์ 14 3 14 3 พะเยา 14 3 ระนอง 14 3 สระบรีุ 14
4 ก าแพงเพชร 14 4 14 4 พังงา 14 4 ระยอง 14 4 สิงหบ์รีุ 14
5 ขอนแก่น 14 5 14 5 พัทลุง 14 5 ราชบรีุ 14 5 สุโขทยั 14
6 จนัทบรีุ 14 6 14 6 พิจติร 14 6 ลพบรีุ 14 6 สุพรรณบรีุ 14
7 ฉะเชิงเทรา 14 7 14 7 พิษณุโลก 14 7 ล าปาง 14 7 สุราษฎร์ธานี 14
8 ชลบรีุ * 15 8 14 8 เพชรบรีุ 14 8 ล าพูน 14 8 สุรินทร์ 14
9 ชัยนาท 14 9 14 9 เพชรบรูณ์ 14 9 เลย 14 9 หนองคาย 14
10 ชัยภมู ิ 14 10 14 10 แพร่ 14 10 ศรีสะเกษ 14 10 หนองบวัล าภ ู 14
11 ชุมพร 14 11 14 11 ภเูก็ต 14 11 สกลนคร 14 11 อ่างทอง 14
12 เชียงราย 14 12 14 12 มหาสารคาม 14 12 สงขลา 14 12 อ านาจเจริญ 14
13 เชียงใหม ่ 14 13 14 13 มกุดาหาร 14 13 สตูล 14 13 อุดรธานี 14
14 ตรัง 14 14 14 14 แมฮ่่องสอน 14 14 สมทุรปราการ 14 14 อุตรดิตถ์ 14
15 ตราด 14 15 14 15 ยโสธร 14 15 สมทุรสงคราม 14 15 อุทยัธานี 14

211 210 210 210 16 อุบลราชธานี 14
224

กลุม่เปา้หมาย  จ านวน 1,065 คน ประกอบดว้ย
1. ทอ้งถ่ินจังหวัด 1 คน
2. ข้าราชการ สถจ. 2 คน
3. ข้าราชการ ธนารกัษ์พ้ืนที่ 1 คน
4. นายกเทศมนตรี 5 คน
5. นายก อบต. 5 คน

14 คน
รวม 76 จังหวัด ๆ ละ 14 คน  (เฉพาะ ชลบรุ ีจ านวน 15 คน รวม นายกเมืองพัทยา 1 คน)

ปราจนีบรีุ 

นราธวิาส 
น่าน 
บงึกาฬ 
บรีุรัมย ์
ปทมุธานี 
ประจวบคีรีขันธ ์

   (สถจ. รวม 3 คน)

รวมจังหวัดละ

ตาก 
นครนายก 
นครปฐม 
นครพนม 
นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค์ 
นนทบรีุ 

รายชื่อ จังหวัดที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

รุ่นที ่1 (15 - 17 ก.ค. 63) รุ่นที ่2 (20 - 22 ก.ค. 63) รุ่นที ่3 (23 - 25 ก.ค. 63) รุ่นที ่4 (29 - 31 ก.ค. 63) รุ่นที ่5 (3 - 5 ส.ค. 63)
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง พ .ศ. 2562

รวม รวม รวม รวม
รวม

    ทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ าจังหวัด

 



 
 

รุ่นที่ ระหวา่งวนัที่ สถานที่รายงานตวั / ฝึกอบรม

วนั เดอืน ปี เวลา

1 15 - 17  กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563 08.30 - 12.00 น. ห้องธนบุรีฮอลล์
2 20 - 22 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 08.30 - 12.00 น. ห้องธนบุรีฮอลล์
3 23 - 25  กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563 08.30 - 12.00 น. ห้องธนบุรีฮอลล์
4 29 - 31  กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 08.30 - 12.00 น. ห้องธนบุรีฮอลล์
5 3 - 5 สิงหาคม 2563 3 สิงหาคม 2563 08.30 - 12.00 น. ห้องธนบุรีฮอลล์

วนัรายงานตวั

รายละเอียดระยะเวลาในการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมขา้ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพ่ือให้ความรู้

เก่ียวกับพระราชบญัญตัภิาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง พ .ศ. ๒๕๖๒
ในระหวา่งวนัที่ 15 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัด ......................................................

ล าดับ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ผู้เขา้รับการฝึกอบรม มอืถือ

1 ท้องถิน่จังหวัด

2 ข้าราชการสังกดั สถจ.

3 ข้าราชการสังกดั สถจ.

4 ธนารักษ์พื้นที่

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ล าดับที่ 2 - 3 เฉพาะขา้ราชการสังกัด สถจ. ที่ได้รับมอบหมาย
ล าดับที่ 5 - 14 เฉพาะนายกเทศมนตรี และนายก อบต.ที่ได้รับแต่งตั้งให้เปน็กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด

(ลงชือ่) (...........................................................)
ท้องถิน่จังหวัด....................................

หมายเหตุ :
1. ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ทาง E-mail Address : sangwan@dla.go.th ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

หรือสามารถส่งวันที่กอ่นก าหนดได้
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ประสงค์จะจองห้องพกักบัโรงแรมที่จัดฝึกอบรม ให้ใช้ใบจองห้องพกักบัทางโรงแรมเท่านัน้ 

และสามารถส ารองห้องพกัที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2883-1588 ต่อ 1016,โทรสาร 0-2435-1642,0-2883-1580
3. ค่าเชา่ที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเยน็ และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ ฯ จะออกค่าใชจ้่าย

ให้เฉพาะผู้เขา้รับการฝึกอบรมเท่าน้ัน ไมร่วมผู้ติดตาม 
4. ทางโรงแรมมีมาตรการป้องการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัส COVID - 19 ซ่ึงผู้เข้าอบรมต้องปฏบิัติตามอย่างเคร่งครัด
5. ติดต่อประสานงาน นายผจญ มหันตปัญญ์ , นางสังวาน เกดิมีสุข 0-2241-9000 ต่อ 1426-32 

โทรศัพท์มือถือ 06-1419-5480

แบบตอบรับเขา้ร่วมโครงการ
โครงการฝึกอบรมขา้ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ 

พระราชบญัญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 



ใบยืนยันการจองห้องพักโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันที่ …....................................................................... 
 

 

1. ชื่อ - นามสกุล ….........................................................................   โทรศัพท์ …................................................... 
         หน่วยงาน  …...............................................    จังหวัด …................................... โทรสาร …...............................   
              เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร..…..…..…..................…..…..…..…..…………..…..…..…………….......… พักคู่กับ 
              ชื่อ - นามสกุล ….................................................................  โทรศัพท์ ….................................................. 
              หน่วยงาน  …..................................................    จังหวัด …............................... โทรสาร …............................... 
              เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร..…..…..…..…..…..…..…..…………..…..…..……………………... 
 

2. ชื่อ - นามสกุล …...............................................................................  โทรศัพท์ ….............................................. 
              หน่วยงาน  …...............................................    จังหวัด …................................... โทรสาร …...............................   
              เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร..…..…..…..................…..…..…..…..…………..…..…..…………….......… พักคู่กับ 
              ชื่อ - นามสกุล ….................................................................  โทรศัพท์ ….................................................. 
              หน่วยงาน  …..................................................    จังหวัด …............................... โทรสาร …............................... 
              เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร..…..…..…..…..…..…..…..…………..…..…..……………………...  

              ขอส ารองห้องพักที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เชิงสะพานกรุงธน 

  วันที่เข้าพัก …............................................ วันที่ออก …............................................. 
 

  ห้องพักเดี่ยว  / พักคู่ ราคา 1,300.-บาท  / ห้อง / คืน (รวมอาหารเช้า)   

  จ านวน ….....................ห้อง 
 
 

การช าระเงิน จ่ายตรงที่โรงแรมฯ 

หมายเหตุ  1. กรณีท่ีไม่เข้าพักตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้โปรดติดต่อกลับฝ่ายส ารองห้องพัก 

   2. ท่านใดมีความประสงค์จะพักต่อหลังเสร็จสิ้นงานประชุม ทางโรงแรมยินดีที่จะให้ 
                ท่านพักได้ในราคาพิเศษนี้ แต่ต้องแจ้งให้โรงแรมทราบล่วงหน้า 
 
 

แผนกส ารองห้องพัก โทรศัพท์  0-2883-1588 ต่อ 1016 
    โทรสาร  0-2435-1642, 0-2883-1580 
    e-mail : sale@riversidebangkok.com 
    Line ID : @riversidebangkok 
 

mailto:sale@riversidebangkok.com



