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            กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
            ถนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 

 

         29    กุมภาพันธ  2551 
 

เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัด ทุกจังหวัด 
   

อางถึง  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 272 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 2343 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.5/ว 4068 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2538 
  

สิ่งที่สงมาดวย  1.  แบบรายงานรายละเอียดโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร 
     ปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน   1 ชุด 
 2.  แบบสํารวจผลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน 
  ทองถิ่น  จํานวน   1 ชุด  
 

ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแจงใหทราบแลววากระทรวงมหาดไทยไดออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
พ.ศ. 2550 พรอมทั้ง ไดขอความรวมมือใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบเพื่อเตรียมความพรอม       
ในการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบดังกลาว ความละเอียดตามหนังสือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.3/ว 272 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 น้ัน 
 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว และเพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงขอความรวมมือจังหวัดดําเนินการดังนี้ 
 1. แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบวาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา           
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 30 ง วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 แลว และสามารถ           
ดาวนโหลด (Download) ไดที่เว็บไซตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.ratchakitcha.soc.go.th 
 2. แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมไดดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินใหดําเนินการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินภายใน 180 วัน นับแตวันที่             
1 มกราคม 2551 หรือภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลบังคับใช และใหจังหวัด 
ติดตาม เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหแลวเสร็จ
ตามโครงการโดยเร็วและนําไปใชในการพัฒนาการจัดเก็บรายไดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

/ 3. แจงให… 
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 3. แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินรายงานผลรายละเอียดของโครงการใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ ภายใน 15 วัน            
นับแตวันที่โครงการอนุมัติ ตามแบบรายงานรายละเอียดโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 4. กํากับ ดูแล และติดตามการรายงานผลการปรับขอมูลและการใชแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินองคกรปกครองสวนทองถิ่นให เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.5/ ว 4068 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2538 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นที่ มท 0808.3/ ว 2343 ลงวันที่  28 พฤศจิกายน 2548 
 5. สํารวจผลการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น และรายงานผลใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น            
ที่จัดทําเสร็จแลวหรืออยูระหวางการดําเนินการ ทั้งระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร ภายในวันที่             
17 มีนาคม 2551 ตามแบบสํารวจผลการดําเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
  

                

                               ขอแสดงความนบัถือ 
 

           
         (นายสมพร ใชบางยาง) 

          อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักบริหารการคลังทองถิน่ 
สวนนโยบายการคลังและพฒันารายได 
โทร. 0-2241-9042 
โทรสาร. 0-2241-8898 
 
 
 



แบบรายงานรายละเอียด  
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อปท. 
 

1. ชื่อ เทศบาล/อบต. ……………………………ตําบล/ชุมชน …………………………………………… 
 อําเภอ……………..………จังหวัด……………………………………โทรศัพท……………………….. 
2. จํานวนพื้นที่…………………..……… ตารางกิโลเมตร 
3. แบงพ้ืนที่ออกเปน………………………….เขต…………………………….เขตยอย 
4. งบประมาณการดําเนินการตามโครงการ เปนเงิน……………………………บาท 
5. วิธีการดําเนินการ  
    5.1 อปท. ดําเนินการเอง                       . 

                  ระบบเอกสาร (Manual)                     

                  จัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน เพ่ือบันทึกขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน 
                  โรงเรือน และปาย เฉพาะผูที่ภาษีเทานัน้                    

                  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)                    

                  อ่ืนๆ ระบุ ...................................................................................................................... 
    5.2 อปท. จางหนวยงานอื่นดําเนินการ                       . 

                  ระบบเอกสาร (Manual)                     

                  จัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน เพ่ือบันทึกขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน 
                  โรงเรือน และปาย เฉพาะผูที่ภาษีเทานัน้                    

                  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)                    

                  อ่ืนๆ ระบุ ...................................................................................................................... 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ…………………………………..ป 
 กรณีที่กําหนดระยะเวลาการดําเนินการมากวา 1 ป 

- เปาหมายระยะเวลาในการดําเนินการ ...........................ป  
เริ่มดําเนินการป พ.ศ. …………………… ถึง พ.ศ. ………………………..                              
งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ เปนเงิน ………………………………..บาท 

- ในป พ.ศ. ……… ดําเนินการในพื้นที่จํานวนเขต…………..…เขต ไดแก…………………………. 
 จํานวนเขตยอย……………………เขตยอย ไดแก…………………….……………………………. 

งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ เปนเงิน ………………………………..บาท 
- ในป พ.ศ. ……… ดําเนินการในพื้นที่จํานวนเขต……………..เขต ไดแก…………………………. 
 จํานวนเขตยอย……………………เขตยอย ไดแก……………………….…………………………. 

งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ เปนเงิน ………………………………..บาท 
7. จํานวนลูกจางที่ดําเนินการ…………………..…คน     
8. ผูรับผิดชอบโครงการ……………………………………………………………………………………….. 
9. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………….……………..…………………. 
 

 

……………………………………………………………… 



หนาที่ 1

ชื่อ อปท. จัดซื้อ

(เทศบาล/อบต.) เสร็จแลว อยูระหวางการจัดทํา งบประมาณ เสร็จแลว อยูระหวางการจัดทํา งบประมาณ โปรแกรมแผนที่ภาษีฯ
ลําดับที่

แบบสํารวจผลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชื่อจังหวัด ..................................................................... อําเภอ ....................................................................

ผลการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

จัดทําดวยระบบเอกสาร (Manual) จัดทําดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)



หนา 2 
  

คําอธิบายการกรอกแบบสํารวจ 
ผลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อปท. 

  

 1. ใหจังหวัดแยกการรายงานออกเปนรายอําเภอ เน่ืองจากในจังหวัดหนึ่งๆ อาจจะมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีรายชื่อซํ้ากัน ซ่ึงอาจจะทําใหขอมูลไมถูกตองได  
 2. ใหรายงานผลเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
กอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยใหมใชบังคับ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําตามระเบียบ             
ฉบับใหมน้ันจะมีการรายงานรายละเอียดโครงการฯ ให สถ. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่โครงการ
อนุมัติอยูแลว จึงไมตองรายงานตามแบบรายงานผลนี้ เพราะจะเปนการรายงานซ้ําซอนกัน 
 3. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินดวยระบบเอกสาร (Manual) หมายถึง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมีการจัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) โดยใชระวางที่ดิน (ระวางระบบพิกัดฉาก UTM 
ระวางศูนยกําเนิด หรือระวางภาพถายทางอากาศ) เปนฐานขอมูลตั้งตนในการจัดทํา และไดมีการคัดลอก
ขอมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดิน การสํารวจขอมูลภาคสนาม การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) การจัดทํา
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) และบัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี  (ผ.ท.6) เปนตน 
 4. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเปนระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ซ่ึงจะตองมีลักษณะขอมูลดังนี้ 
  1) ไดมีการนําระวางที่ดิน (ระวางระบบพิกัดฉาก UTM ระวางศูนยกําเนิดหรือระวาง
ภาพถายทางอากาศ) ไปสแกน (Scan) เปนไฟลขอมูลลงในคอมพิวเตอรและดําเนินการเชื่อมตอ            
ระวางที่ดินโดยใชคาพิกัดของระวางในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)                               
  2) จะตองมีการลงแนวเขตปกครอง แบงเขต (Zone) เขตยอย (Block) ใหเลขประจํา
แปลงที่ดิน (Lot) และการวาดรูป (Digitize) แปลงที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสราง ฯลฯ ในแผนที่ Digital            
โดยใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการจัดการ  
     3) แผนที่จะตองมีพิกัดที่สัมพันธกับพิกัดจริงบนพื้นโลก และสามารถบอกตําแหนง  
ของวัตถุและทรัพยสินตางๆ ได 
     4) จะตองมีการจัดทําชั้นขอมูลของลักษณะทางกายภาพและทรัพยสินตางๆ             
ของประชาชนออกเปนชั้นขอมูลแตละประเภท เชน ชั้นขอมูลแปลงที่ดิน ชั้นขอมูลโรงเรือน ชั้นขอมูล            
การคมนาคม แหลงน้ํา เปนตน โดยช้ันขอมูลตางๆ จะตองวางซอนทับกันและสามารถเรียกใชงานได            
ในแตละชั้นขอมูล 
 5. การจัดซื้อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน หมายถึง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดมีการจัดซื้อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพ่ือใชในการจัดเก็บฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ที่ดิน โรงเรือน และปาย เฉพาะผูที่เสียภาษีเทานั้น โดยไมไดจัดทําเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
ดังที่ไดกลาวมาแลว 
 

หมายเหตุ เนื่องจากการสํารวจที่ผานมาไดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงที่มีการซื้อเฉพาะ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชในการจัดเก็บฐานขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน และปาย เฉพาะผูที่เสียภาษี
เทานั้น โดยไมไดมีการจัดทําแผนที่ (Map) ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) การคัดลอก
ขอมูลที่ดิน และการสํารวจขอมูลภาคสนามทําใหไดขอมูลที่ไมถูกตอง ดังนั้น ขอใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงตรวจสอบผลการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีฯ วาเปนระบบใด  

…………………………………….. 




















