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ที่ มท  0808.3/ ว5945  

 
 
 
            กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
            ถนนราชสีมา  กทม. 10300 

 

      29   กรกฎาคม  2548 
 

เรื่อง การฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด 
 

สิ่งที่สงมาดวย   1.  รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารับการอบรม    จํานวน     1     ชุด  
     2.  กําหนดการและรายละเอียดการอบรม                      จํานวน     1     ชดุ 
     3.  ตารางการอบรม                        จํานวน     1     ชดุ 
             ดวยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจะจัดอบรมโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป
ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ณ  ศูนยฝก
ประสบการณวิชาชพีแกวเจาจอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ จํานวน 4 รุน ดังนี้ 
                     - รุนที ่ 1  จดัอบรมระหวางวันที ่ 5 – 7  กันยายน 2548   
                      - รุนที ่ 2  จดัอบรมระหวางวันที ่ 7 – 9  กนัยายน 2548  
 - รุนที ่ 3  จดัอบรมระหวางวันที ่ 12  – 14  กันยายน  2548   
   - รุนที ่ 4  จดัอบรมระหวางวันที ่ 14  – 16  กันยายน  2548  
ตามรายละเอียดการฝกอบรมที่สงมาพรอมนี ้  
                     กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอความรวมมือจังหวัดไดโปรดดําเนินการดังนี้ 

1. แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละรุนรายชื่อตามสิ่งทีส่งมาดวย 1  
ทราบและสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แหงละ 1 คน เดินทางไป 
เขารับการฝกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่อบรมดังกลาว โดยใหเบิกคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการจากตนสังกัด 
 2.  แจงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ทราบ 
ภายในวันที่  22  สิงหาคม  2548 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
                      

/ 3. แจงองคกร... 
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                        3. แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารับการฝกอบรมทุกแหงนําทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท. 4) ฉบับที่มีขอมูลที่ดนิ โรงเรือน และปาย ครบทั้ง 3 รายการ จํานวน 10 ฉบับ  
มาฝกปฏิบตักิารใชโปรแกรมดังกลาว ดวย   
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไป 
                                                        
 
                    ขอแสดงความนับถอื 

                                               
                                          อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได 
โทร. 0-2241-8898, 0-2241-9000 ตอ 1525 
โทรสาร  0-2241-9042 
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      รายละเอียดการฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษี 
                                               และทะเบียนทรพัยสนิ 
 

1. ผูเขารับการฝกอบรม  แหงละ 1 คน  
 
2. กําหนด วนั เวลา  สถานที่อบรม 
        สถานที่อบรม ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพแกวเจาจอมและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ชั้น 2) มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ   
เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
           -   รุนที่  1  จัดอบรมระหวางวันที่  5 – 7  กันยายน 2548   
           -   รุนที่  2  จัดอบรมระหวางวันที่  7 – 9  กันยายน 2548  
           -   รุนที่  3  จัดอบรมระหวางวันที่  12 – 14  กันยายน  2548   
           -   รุนที่  4  จัดอบรมระหวางวันที่  14 – 16  กันยายน  2548 
  
3. การรายงานตัว   ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอูทอง
นอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 
           -  รุนที่ 1  รายงานตัว วันที ่ 5 กันยายน 2548  เวลา 10.30–12.00 น.  
           -   รุนที่ 2  รายงานตัว วันที ่ 7 กันยายน 2548  เวลา 10.30–12.00 น.  
           -  รุนที่ 3  รายงานตัว วันที ่ 12 กันยายน  2548 เวลา  10.30–12.00 น.  
           -  รุนที่ 4  รายงานตัว วันที ่ 14 กันยายน   2548  เวลา 10.30–12.00 น. 
  
4. เอกสารที่นํามาประกอบการอบรม  
           ในการอบรมฝกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิจึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่เขารบัการฝกอบรมทุกแหงนําทะเบยีนทรัพยสิน (ผ.ท. 4) ฉบับทีมี่ขอมูลที่ดิน โรงเรือน และปาย ครบทั้ง 3 
รายการ จํานวน 10 ฉบับ มาฝกปฏิบตัิการใชโปรแกรมดังกลาว ดวย   
5.  การแตงกาย   แตงกายชุดสุภาพ 
6.  สถานที่พัก   ผูเขาอบรมพัก ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพแกวเจาจอม  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสนัุนทา  ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ หรือโรงแรมอื่นๆ 
7.  คาใชจาย   
             ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณตนสงักัด    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 994 ลงวันที ่18 มีนาคม 2546 ซ่ึงใหใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คาใชจาย
ในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 โดยอนุโลมและ 
ถือเปนการอบรมระดับกลาง ดังน้ี  
            7.1  คาเชาที่พัก  วันละไมเกิน 800 บาท   
            7.2  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการสามารถเบิกไดดังน้ี 

/ ระหวาง... 
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                  - ระหวางฝกอบรมเบิกเบี้ยเลี้ยงไดไมเกิน  1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจายแตละระดับ 
                - ระหวางเดินทางไป-กลับอัตราเบีย้เลีย้งเต็มจํานวน ตามอัตราเหมาจายแตละระดับ 
         7.3  คาพาหนะตามที่จายจริงตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
8.  การแจงรายชื่อผูเขารบัการอบรม 
      แจงรายชื่อผูเขาอบรมใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบภายในวันที่ 22 สิงหาคม  2548 
9.  การติดตอประสานงาน 
    กลุมพัฒนารายได สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สํานักบริหารการคลงัทองถิ่น 
    กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น โทร. 0-2241-8898,0-2241-9000 ตอ 1525    
    โทรสาร 0-2241-9041 
   
             คณุถวรรชยั ถึงถิ่น 
             คณุจุมพล          สมุทรวินิจพันธุ 
             คณุสมชาย          ศรีเรือง 
 
                                              --------------------------------- 
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                  รายชื่อขาราชการที่เดินทางไปราชการเพื่อเปนเจาหนาที่และวิทยากร 
การฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ 
 

     1. นายสกล  ลีโนทัย   ผอ.สคร. 
              2. นางวัลภา  ยอดเณร  หน.ก.พัฒนารายได 
              3. นายวัชรนิทร    ปญญาประเสริฐ จนท.วผ.7 ว 
              4. นายถวรรชัย  ถึงถิ่น   จนท.วผ.6 ว 
              5. นายจุมพล  สมุทรวินจิพนัธุ นวช.กค.6 ว 
              6. น.ส.เพ็ญจิตต  ทับทิมทอง  จพง.ธก.5 
              7. นางพรทพิย  สีแดง   จนท.ธก.5 
              8. นายสมชาย   ศรีเรือง  จพง.ปค. 3 
              9. น.ส.ณัฏฐพร  โยรัมย   จพง.ปค. 3 
             10. นายสมนึก  เจริญผล  ลูกจาง ประจําสถ. 

    
                 หมายเหต ุในการไปราชการแตละครั้งจะจัดเจาหนาที่สับเปล่ียนหมุนเวียนไป 
ปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสมเพือ่ใหแตละคนไดเรียนรูงานของกลุม สามารถปฏบิัติหนาที่
ทดแทนกันได        



ท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือทองถิ่น ท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือทองถิ่น
1 กระบี่ อาวลึก ทต.อาวลึกใต 31 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.บางทราย
2 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.พระแทน 32 ชลบุรี พานทอง ทต.พานทอง
3 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.ทาเรือพระแทน 33 ชลบุรี กิ่งอ.เกาะจันทร ทต.เกาะจันทร
4 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.หวายเหนียว 34 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.บานสวน
5 กาฬสินธุ สมเด็จ ทต.สมเด็จ 35 ชลบุรี บางละมุง ทต.บางละมุง
6 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นครชุม 36 ชลบุรี บางละมุง ทต.หวยใหญ
7 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.คลองขลุง 37 ชลบุรี บานบึง ทต.หัวกุญแจ
8 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย 38 ชัยนาท วัดสิงห ทต.วัดสิงห
9 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี 39 ชัยนาท หันคา ทต.หันคา
10 ขอนแกน พล ทม.เมืองพล 40 ชัยนาท หันคา ทต.สามงามทาโบสถ
11 ขอนแกน บานไผ ทต.บานไผ 41 ชัยภูมิ คอนสวรรค ทต.คอนสวรรค
12 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.ทาพระ 42 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค ทต.บําเหน็จณรงค
13 ขอนแกน เขาสวนกวาง ทต.เขาสวนกวาง 43 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.ผักปง
14 ขอนแกน อุบลรัตน ทต.เขื่อนอุบลรัตน 44 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต.หนองบัวระเหว
15 ขอนแกน กิ่ง อ.โคกโพธิชัย ทต.บานโคก 45 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.ปากน้ําชุมพร
16 ขอนแกน ภูเวียง ทต.ภูเวียง 46 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ําหลังสวน
17 ขอนแกน มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี 47 เชียงราย แมจัน ทต.จันจวา
18 จันทบุรี ขลุง ทม.ขลุง 48 เชียงราย เทิง ทต.บานปลอง
19 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต.จันทนิมิต 49 เชียงราย แมจัน ทต.แมจัน
20 จันทบุรี ทาใหม ทต.ทาใหม 50 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน
21 จันทบุรี ทาใหม ทต.นายายอาม 51 เชียงราย แมจัน ทต.แมคํา
22 จันทบุรี ทาใหม ทต.หนองคลา 52 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย
23 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว 53 เชียงราย ขุนตาล ทต.บานตา
24 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ดอนฉิมพลี 54 เชียงใหม แมอาย ทต.แมอาย
25 ฉะเชิงเทรา บางคลา ทต.บางคลา 55 เชียงใหม สารภี ทต.ยางเนิ้ง
26 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.บางน้ําเปร้ียว 56 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกําแพง
27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทต.นครเนื่องเขต 57 เชียงใหม ดอยเตา ทต.ทาเดื่อ
28 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.บานโพธิ์ 58 ตรัง เมืองตรัง ทม.กันตรัง
29 ชลบุรี ศรีราชา ทม.ศรีราชา 59 ตรัง ยานตาขาว ทต.ยานตาขาว
30 ชลบุรี พนัสนิคม ทต.ทาบุญมี 60 ตรัง หวยยอด ทต.หวยยอด

รายช่ือเทศบาลที่เขารับการอบรมโครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษี ฯลฯ
รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี  5 - 7  กันยายน  2548



ท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือทองถิ่น ท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือทองถิ่น
1 ตราด เมืองตราด ทต.ทาพริกเนินทราย 31 นครศรีธรรมราช นาบอน ทต.นาบอน
2 ตราด แหลมงอบ ทต.แหลมงอบ 32 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย ทต.รอนพิบูลย
3 ตราด แหลมงอบ น้ําเชียว 33 นครศรีธรรมราช สิชล ทต.สิชล
4 ตราด เขาสมิง ทต.แสนตุง 34 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต.ชะอวด
5 ตาก กิ่ง อ.วังเจา ทต.วังเจา 35 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค
6 ตาก แมสอด ทต.แมกุ 36 นครสวรรค ตากฟา ทต.ตากฟา
7 ตาก สามเงา ทต.สามเงา 37 นครสวรรค ตาคลี ทต.ตาคลี
8 นครปฐม กําแพงเสน ทต.กําแพงแสน 38 นครสวรรค ชุมแสง ทต.ทับกฤช
9 นครปฐม บางเลน ทต.รางกระทุม 39 นครสวรรค ทาตะโก ทต.ทาตะโก
10 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ดอนยายหอม 40 นครสวรรค ลาดยาว ทต.ลาดยาว
11 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง 41 นครสวรรค หนองบัว ทต.หนองบัว
12 นครปฐม บางเลน ทต.ลําพญา 42 นครพนม นาหวา ทต.นาหวา
13 นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา 43 นครพนม ธุาตุพนม ทต.ธาตุพนม
14 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม 44 นครพนม บานแพง ทต.บานแพง
15 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง 45 นนทบุรี ไทรนอย ทต.ไทรนอย
16 นครราชสีมา บัวใหญ ทม.บัวใหญ 46 นนทบุรี บางใหญ ทต.บางมวง
17 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.กุดจิก 47 นนทบุรี บางใหญ ทต.บางใหญ
18 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.จอหอ 48 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก
19 นครราชสีมา โชคชัย ทต.โชคชัย 49 นราธิวาส ตากใบ ทต.ตากใบ
20 นครราชสีมา ดานเกวียน ทต.ดานเกวียน 50 นราธิวาส สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู
21 นครราชสีมา ปากชอง ทต.ปากชอง 51 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร
22 นครราชสีมา พิมาย ทต.พิมาย 52 นาน เชียงกลาง ทต.สบกอน
23 นครราชสีมา ปกธงชัย ทต.เมืองปก 53 นาน ปว ทต.บานปรางค
24 นครราชสีมา สีคิ้ว ทต.สีคิ้ว 54 บุรีรัมย กิ่ง อ.แคนดง ทต.แคนดง
25 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หวยแถลง 55 บุรีรัมย นางรอง ทต.นางรอง
26 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โนนไทย 56 บุรีรัมย กระสัง ทต.กระสัง
27 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทม.ทุงสง 57 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี ทต.กบินทร
28 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.จันดี 58 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.ประจันตคาม
29 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง 59 แพร ลอง ทต.บานปน
30 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ทต.ทาศาลา 60 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข

รายช่ือเทศบาลที่เขารับการอบรมโครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษี ฯลฯ
รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี   7 - 9 กันยายน 2548 



ท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือทองถิ่น ท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือทองถิ่น
1 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ทต.ไรใหม 31 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.ทาฬอ
2 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ทต.กุยบุรี 32 พิษณุโลก วังทอง ทต.วังทอง
3 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.บานกรูด 33 พิษณุโลก บางกระทุม ทต.บางกระทุม
4 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.กําเนิดนพคุณ 34 พิษณุโลก วัดโบสถ ทต.วัดโบสถ
5 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ทต.คลองวาฬ 35 พิษณุโลก นครไทย ทต.นครไทย
6 ปทุมธานี ลําลูกกา ทต.ลําไทร 36 พิษณุโลก บางระกํา ทต.บางระกํา
7 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต.ธัญบุรี 37 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.บานใหม
8 ปตตานี ยะหริ่ง ทต.บางปู 38 เพชรบุรี ทายา ทต.ทายาง
9 ปตตานี ปะนาเระ ทต.ปะนาเระ 39 เพชรบุรี บานแหลม ทต.บางตะบูน
10 ปตตานี ยะหริ่ง ทต.ยะหริ่ง 40 เพชรบุรี บานแหลม ทต.บานแหลม
11 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทม.เสนา 41 เพชรบูรณ หลมสัก ทม.หลมสัก
12 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.เจาเจ็ด 42 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ทต.ทาพล
13 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทต.ทาเรือ 43 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ทต.วังชมภู
14 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทต.ทาหลวง 44 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม
15 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.นครหลวง 45 มหาสารคาม เชียงยืน ทต.เชียงยืน
16 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทต.ผักไห 46 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร
17 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.พระอินทราชา 47 มุกดาหาร คําชะอี ทต.คําชะอี
18 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.หัวเวียง 48 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาล
19 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทม.อโยธยา 49 มุกดาหาร นิคมคําสรอย ทต.นิคมคําสรอย
20 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานเลน 50 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมสะเรียง
21 พระนครศรีอยุธยา วังนอย ทต.ลําตาเสา 51 ยโสธร ทรายมูล ทต.ทรายมูล
22 พะเยา เชียงคํา ทต.เชียงคํา 52 ยโสธร ปาติ้ว ทต.ปาติ้ว
23 พะเยา ดอกคําใต ทต.ดอกคําใต 53 ยะลา รามัน ทต.โกตาบารู
24 พะเยา แมใจ ทต.แมใจ 54 ยะลา เมืองยะลา ทต.ลําใหม
25 พะเยา จุน ทต.หวยขาวก่ํา 55 รอยเอ็ด เสลภูมิ ทต.บานกลาง
26 พังงา ตะกั่วปา ทม.ตะกั่วปา 56 รอยเอ็ด พนมไพร ทต.พนมไพร
27 พัทลุง ตะโหมด ทต.แมขรี 57 ระยอง แกลง ทต.กองดิน
28 พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน 58 ระยอง เมืองระยอง ทต.แกลง-กะเฉด
29 พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก 59 เลย ปากชม ทต.ปากชม
30 พิจิตร ทับคลอ ทต.ทับคลอ 60 เลย วังสะพุง ทต.วังสะพุง

รายช่ือเทศบาลที่เขารับการอบรมโครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษี ฯลฯ
รุนท่ี  3 ระหวางวันท่ี 12- 14 กันยายน 2548



ท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือทองถิ่น ท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือทองถิ่น
1 ราชบุรี บานโปง ทม.บานโปง 31 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค
2 ราชบุรี โพธาราม ทม.โพธาราม 32 สิงหบุรี อินทรบุรี ทต.อินทรบุรี
3 ราชบุรี ปากทอ ทต.ปากทอ 33 สุโขทัย ศรีสําโรง ทต.ศรีสําโรง
4 ราชบุรี วัดเพลง ทต.วัดเพลง 34 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย
5 ราชบุรี บานโปง ทต.ทาผา 35 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต.ทาเสด็จ
6 ราชบุรี จอมบึง ทต.ดานทับตะโก 36 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง ทต.สองพ่ีนอง
7 ลพบุรี โคกสําโรง ทต.โคกสําโรง 37 สุพรรณบุรี สามชุก ทต.สามชุก
8 ลําปาง เกาะคา ทต.เกาะคา 38 สุราษฎรธานี บานนาสาร ทม.นาสาร
9 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.บอแฮว 39 สุราษฎรธานี ไชยา ทต.ตลาดไชยา
10 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.พิชัย 40 สุราษฎรธานี เวียงสระ ทต.เวียงสระ
11 ลําปาง เถิน ทต.ลอมแรด 41 สุรินทร ปราสาท ทต.กังแอน
12 ลําปาง วังเหนือ ทต.วังเหนือ 42 สุรินทร ศรีขรภูมิ ทต.ระแงง
13 ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม 43 สุรินทร สําโรงทาบ ทต.สําโรงทาบ
14 ลําพูน ปาซาง ทต.ปาซาง 44 หนองคาย ทาบอ ทต.ทาบอ
15 ศรีสะเกษ กันทรารมย ทต.กันทรารมย 45 หนองคาย บึงกาฬ ทต.บึงกาฬ
16 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.กําแพง 46 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.กุดดู
17 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต.เมืองคง 47 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทต.จอมทอง
18 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดบาก 48 อุดรธานี บานผือ ทต.บานผือ
19 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ดงมะไฟ 49 อุดรธานี กุมภวาป ทต.หวยเกิ้ง
20 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ทาแร 50 อุตรดิตถ ตรอน ทต.ตรอน
21 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน 51 อุตรดิตถ พิชัย ทต.ทาสัก
22 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.สวางแดนดิน 52 อุตรดิตถ ลับแล ทต.ศรีพนมมาศ
23 สกลนคร วานรนิวาส วานรนิวาส 53 อุตรดิตถ ลับแล ทต.หัวดง
24 สตูล เมืองสตูล ทต.ฉลุง 54 อุตรดิตถ ตรอน ทต.ตรอน
25 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.สําโรงเหนือ 55 อุตรดิตถ ทองแสนขัน ทต.ทองแสนขัน
26 สมุทรสาคร บานแพว ทต.บานแพว 56 อุตรดิตถ ทาปลา ทต.ทาปลา
27 สระบุรี แกงคอย ทต.แกงคอย 57 อุตรดิตถ พิชัย ทต.ทาสัก
28 สระบุรี พระพุทธบาท ทต.พระพุทธบาท 58 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เขมราฐ
29 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก 59 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร
30 สระบุรี วิหารแดง ทต.วิหารแดง 60 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทม.วารินชําราบ

รายช่ือเทศบาลที่เขารับการอบรมโครงการฝกอบรมโปรแกรมสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษี ฯลฯ
รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 14- 16 กันยายน 2548



 

 

  ตารางการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน  
    ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ    
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15.00 – 16.30 
แบงกลุมฝก

ปฏิบัติการนําเขา 
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                       แบบตอบรบัผูเขาอบรมโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปู 
                                  ระบบงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสนิ     รุนที่  ……….. 

                 ระหวางวันที่  ……………………………… 
 
ลําดับ เทศบาล./จังหวัด ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

     

     
     

     

     

     

     

     
 
การติดตอประสานงาน 
กลุมนโยบายการคลังและโครงสรางรายได   สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได 
สํานักบริหารการคลังทองถิน่  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เขตดุสิต  กทม.   10300 
โทรศัพท / โทรสาร  0-2241-9041-2   และ  0-2241-8898  ตอ  1526 
 คุณถวรรชยั   ถึงถิ่น  
 คุณเพ็ญจิตต ทับทิมทอง   
 คุณพรทิพย   สีแดง   
                      คุณสมชาย    ศรีเรือง 
 



 

 

รุนที่...........  
แบบแสดงความจํานงสํารองหองพกั 

ระหวางการสัมมนา วันที่ …………………เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2548        
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ถ.ราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 

ณ. ศูนยฝกประสบการณวชิาชีพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                     ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 
 

   ชื่อหนวยงาน……………………………………….………………………….   อําเภอ………………………..……………… 
   จังหวัด……………………………………………………………….…………….   โทร…………………………………………….. 
   ชื่อผูจอง………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    

       ขอสํารองหองพักที ่ศนูยฝกประสบการณวิชาชีพแกวเจาจอม มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
       สวนสุนันทา ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

  วันที่เขา………………………….…………………….……… วันที่ออก…….…………………….……………….. 
• หองเดี่ยว/หองคู     จํานวน ……………………………. หอง 

           อัตราคาเชาหองพกั  
• หองเดี่ยว/หองคู     คืนละ  800   บาท       

         กรุณาสงแบบตอบรบัมาที ่
              สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สํานกับริหารการคลังทองถ่ิน 
           โทรศพัท/โทรสาร  0-2241-9041-2 

 
* กรุณาแจงภายในวันที ่ 2  กันยายน  2548   (หากชากวานี้จะไมมีหองพกั) 
* ขอความกรุณานอนพักคูนะครับ  (ขอบคุณครับ)   

 




