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            กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
            ถนนราชสีมา กทม. 10300 
 

             16  กุมภาพันธ  2549 

เรื่อง สํารวจองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความประสงคจะเขารับการฝกอบรม 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัด ทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย  1. รายละเอียดโครงการ             จํานวน  2 โครงการ 
 2. ใบสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม จํานวน 1  แผน 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะดําเนินการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบือ้งตน (LTAXMAP) ใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  
จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรม ดังน้ี 
 1. โครงการอบรมและแนะนําการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดฝกอบรมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400 แหงๆ ละ 3 คน  
ไดแก (1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) ผูอํานวยการกองคลัง หรือ หัวหนาสวนการคลัง หรือ 
เจาหนาที่จัดเก็บรายได (3) ชางโยธา หรือ ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แบงการฝกอบรม
ออกเปน  4 รุนๆ ละ 100 แหง รวม 300 คนตอรุนๆ ละ 3 วัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มี 
ความประสงคจะสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมจะตองเสียคาใชจายในการลงทะเบยีน คนละ 2,100 บาท   
 2. โครงการจดัอบรมโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสนิและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน (LTAXMAP) ซ่ึงจัดฝกอบรมใหกบัองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น จํานวน 90 แหงๆ ละ 2 คน ไดแก (1) ชางโยธา หรือ ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(2) เจาหนาที่จัดเก็บรายได หรือ เจาหนาที่ทะเบียนทรัพยสิน หรือ นักวิชาการคลัง โดยแบงการฝกอบรม
ออกเปน 3 รุนๆ ละ 30 แหงๆ ละ 2 คน รวม 60 คนตอรุน ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใดที่มีความประสงคจะสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมจะตองเสียคาใชจายในการลงทะเบียน  
คนละ 6,400 บาท  

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงใครขอความรวมมือจากจังหวัดโปรดแจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล) ทราบ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด 
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มีความประสงคจะเขารับการฝกอบรมใหกรอกขอมูลลงในแบบใบสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม และสงให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2549 สําหรับวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด 
การฝกอบรมจะแจงใหทราบตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
  ขอแสดงความนับถือ 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สํานักบริหารการคลังทองถิน่ 
สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได 
โทร /โทรสาร 0-2241-8898,0-2241-9041-2  

 



 

 

 
 

โครงการอบรมและแนะนําการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได  กลุมพัฒนารายได 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
คณะรัฐมนตร ีมีมติเม่ือวันที ่23 กุมภาพันธ 2536 เห็นชอบกับคณะกรรมาธิการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ช.) ในการแกไขปญหาการทุจริตการจัดเก็บภาษ ี
โดยใหทองถิ่นทุกแหงจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินทั้งระบบเอกสารและคอมพิวเตอร  

ตามแผนปฏิบตัิราชการแผนดิน 4 ป (พ.ศ. 2548 -2551) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
มีพันธกิจ (Mission) ในดานการพัฒนาความเขมแข็งดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ     
มีเปาประสงคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถตัดสินใจในการแกปญหาและบริหารจัดการ
ในทองถิ่นไดดวยตนเอง จึงไดสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใช
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งดานการเงินการคลังและ
สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษทีี่จัดเก็บเองและสามารถตัดสินใจในการแกปญหาการ
จัดเก็บภาษีได และเปนการเตรียมการดานขอมูลทรัพยสินที่จะไปดําเนินการในการบันทึกขอมูลทรัพยสิน 
ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน (LTAXMAP) จึงไดจัดทําโครงการอบรมและแนะนาํการจัดทําแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค 
       2.1 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได  
มีความเขมแข็งดานการเงิน การคลัง สามารถตัดสินใจในการแกปญหาการจัดเก็บภาษีได 
                        2.2 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการจัดเกบ็รายไดอยางมีประสทิธิภาพ สามารถจัดเกบ็รายไดอยางทัว่ถงึ ถูกตอง และเปนธรรม 
      2.3 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลพ้ืนฐานที่จะเปนประโยชนตอการวางแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
 
3.  เปาหมาย/ผลลัพธ 

จัดฝกอบรมผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400 แหงๆ ละ 3 คน รวม 1,200 คน ในขั้นตอนการจดัทําแผนที่แมบท การคัดลอก
ขอมูลที่ดิน การสํารวจขอมูลภาคสนาม และจัดทําทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 4 รุนๆ ละ 100 แหง จํานวน  
300 คนตอรุนๆ ละ 3 วัน ตามภูมิภาคตางๆ 
 

/ 4. สถานที…่ 
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4.  สถานที่/ระยะเวลาการดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 
 4.1 สถานที่ฝกอบรมโรงแรมในกรุงเทพฯและภูมิภาคตางๆ 

4.2 ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ 2549 ระหวางเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2549 
4.3 วิธีการดําเนินการบรรยายภาคทฤษฎ ีและแบงกลุมฝกปฏิบตั ิดังน้ี 

-  กฎหมายรายไดทองถิ่น 
-  นโยบายการพัฒนารายได 
-  ความรูเกี่ยวกับที่ดิน  
-  การจัดทําแผนที่แมบท 
-  การคัดลอกขอมูลที่ดิน 
-  การสํารวจขอมูลภาคสนาม 
-  การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
-  ฝกปฏิบัติการสํารวจขอมูลภาคสนาม 
-  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และโปรแกรม LTAXMAP 
-  ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนที่แมบท 

 

5.  งบประมาณ 
 จัดเก็บคาลงทะเบียนการฝกอบรมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น   คนละ 2,100 บาท  
 

6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      6.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการฝกอบรมทุกแหงจะมีแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยสินเปนเครื่องมือในการจัดเก็บภาษไีดอยางถูกตองและครบถวน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดมีรายไดที่จัดเก็บเองเพ่ิมมากขึ้น มีความเขมแข็งดานการเงิน การคลัง สามารถตัดสนิใจในการแกปญหา
การจัดเก็บภาษีได 
          6.2 พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีความรูความเขาใจในวิธีการปฏบิัติงาน
สามารถจัดทาํแผนทีภ่าษแีละทะเบียนทรัพยสินไดดวยตนเอง และนําไปใชอยางถกูตองมีประสิทธภิาพ 
  6.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยสินไดแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาของโครงการ 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน          
และระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) เบื้องตน (LTAXMAP) 

สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได  กลุมพัฒนารายได 

1.  หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานราชการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบรหิารงานและ

การบริการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะและพฒันาทองถิ่นของตน ปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากยังไมมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวมาใช โดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดกลางและเล็ก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเล็งเห็นความสาํคัญดังกลาว  
จึงรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทําบันทึกความตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการภายใตโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ( GIS ) และพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบงานแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพยสินใหเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ( GIS ) เบื้องตน (LTAXMAP) ซ่ึงลักษณะของโปรแกรมจะแบง
ออกเปนสองสวน คือ สวนทีเ่ปนขอมูลเชิงบรรยาย (Attributes Data) กับสวนที่เปนขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) 
หรือแผนที่ (mapping) เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลมีความสัมพันธกับตําแหนงทางภูมิศาสตรที่แทจริงของขอมูล
น้ันๆ โปรแกรม LTAXMAP เม่ือจัดทําแลวเสร็จจะติดตั้งไวใน website ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น Download โปรแกรมไปใชงานไดเอง และมุงเนนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูนําเขาขอมูลเองทั้งในสวนของขอมูล (Data) และแผนที่ (mapping) โดยจะอบรมแนะนาํวิธีการ
ดําเนินการตางๆ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในป 2548 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดทดลองใชโปรแกรมระบบงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน (LTAXMAP) ดังกลาว ณ เทศบาลเมืองปทุมธาน ี
โดยใหเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองปทุมธานีเปนผูดําเนินการในการจัดการขอมูลแผนที่ทีเ่ปนสวนของ GIS เอง
ทั้งหมด ไดแก การนําเขาระวางที่ดิน การ Digitize รูปแปลงที่ดิน โรงเรอืน ถนน แมนํ้า ลําคลอง ฯลฯ โดยมี
คณะทํางานรวมกันระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และมหาวทิยาลัยศลิปากร เปนผูใหคําปรึกษา 
แนะนําขั้นตอนและวิธกีารดาํเนินการ ผลปรากฏวา เจาหนาที่ของเทศบาลเมืองปทุมธานีสามารถดําเนินการ 
ใชโปรแกรมระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน 
(LTAXMAP) ไดเปนอยางดี และไดทดสอบการใชโปรแกรมดังกลาว โดยจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 240 แหง รวม 300  คน เชน เจาหนาที่จัดเกบ็รายได เจาหนาที่ธุรการ 
นักวชิาการคลงั เจาหนาที่ทะเบียนทรัพยสิน และชางโยธา ระยะเวลาในการอบรม จํานวน  3 วัน ซ่ึงมีพ้ืนฐาน 
ความรูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และตําแหนงหนาที่แตกตางกัน ผลปรากฏวา ผูเขารับการฝกอบรม 
มีความเขาใจ สามารถนําเขาขอมูล (Data) และแผนที่ (mapping) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
ภายใตการใหคําแนะนําจากวิทยากรไดเปนอยางดี และผูเขารบัการฝกอบรมไดใหขอคิดเห็นวาหากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองจะเปนการประหยัดงบประมาณและพัฒนาบุคลากร สามารถปรับปรุง
ขอมูลไดเองและไมตองเสียคาใชจายในการจัดจางคนมาดูแลระบบเปนประจําทุกๆป แตในการอบรม 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นควรเพิ่มเวลาในการอบรมประมาณ  5-15 วัน โดยผูเขารับการอบรม (อปท.) 
ยินดีเปนผูเสยีคาใชจายในการอบรมทั้งหมด  

ดังน้ัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดจัดทําโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน
(LTAXMAP)  ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร (GIS) ไดเอง 
2.2 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเขาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เปนระบบดิจิตอล (Digital) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบงานจัดเก็บภาษีและระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ทนัสมัย และบรกิารประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
 
3.  เปาหมาย/ผลลัพธ 
 3.1 ฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพยสินเสร็จแลว และมีขอมูลสมบูรณเปนปจจุบัน จํานวน 90 แหงๆ ละ 2 คน รวม 180 คน  
แบงการอบรมออกเปน 3 รุนๆ ละ 5 วัน  
 3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดเก็บภาษีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ทาํใหจัดเก็บ 
ไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 3.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 90 แหง จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไดเอง 
 3.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 90 แหง  มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  
ไวปฏิบตัิงาน 
       3.5 พัฒนาระบบงานจัดเก็บภาษีและระบบงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสนิขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
 3.6 บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 90 แหง มีความรู ความเขาใจในการจัดทํา
และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เบื้องตน (LTAXMAP) 
 

4.  สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ/วิธีการดําเนินการ 
4.1 สถานที่ดําเนินการ กรุงเทพฯและตางจังหวัด   
4.2 ระยะเวลาการดําเนินการฝกอบรมดําเนินการในระหวางเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2549 
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 5.   วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ฝกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาขอมูลเชิงบรรยาย (Attributes Data)  
ของโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
เบื้องตน (LTAXMAP) จํานวน 1 วัน ดังน้ี 
 - การติดตั้งโปรแกรม LTAXMAP 
 - การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับเจาของทรัพยสิน 
 - การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิง่กอสราง 
  - การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับปาย 
 - การสืบคนขอมูลเจาของทรัพยสิน 
 - การคํานวณภาษี 
 - การพิมพใบเสร็จรับเงิน 
 - แบบรายงานตาง ๆ          

5.2 ฝกปฏบิัตเิกี่ยวกบัการนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) ซ่ึงเปนกระบวนการนําระวางแผนที่รูปแปลงที่ดิน โรงเรือน เขาระบบโปรแกรม LTAXMAP การดําเนินการ
จะตองมีโปรแกรม (Software ) มาชวยในการจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซ่ึงจะแนะนํา Free Software หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองการ Software ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การนําเขาขอมูลจะตองเสีย
คาใชจายในการซื้อโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดหาเอง รายละเอียดในวชิาอบรม 
ดังนี้  

- การนําเขาขอมูลระวางแผนที่ที่สแกนมาลงในโปรแกรม 
- วิธีการอานคาพิกัดจากระวางแผนที่ UTM  แกน X และ Y 
- ฝกการกําหนดจุดพิกัดในระวางแผนที่ UTM  แกน X และ Y จะทําใหพ้ืนที่ทั้งหมดมี

พิกัดเพื่อนําไปใชในการคํานวณพื้นที่ในการใชงานตางๆ 
- ฝกการนําระวางแผนที่เชื่อมตอกัน (โดยตดัขอบระวางแผนที่ UTM ใหเหลือแตรูปแปลง

ที่ดินของแตละระวางที่ดิน) 
- ฝกการ Run ขอมูลระวางที่ดินที่ไดตดัขอบระวางที่ดินเปนการเชื่อมตอระวางทุกระวาง 
- ฝกการ Export ระวางที่เชื่อมตอแลว เพ่ือจะไดนําขอมูลระวางไปดําเนินการ Digitize  

ชั้นของขอมูลที่ดิน 
- ฝกการ Digitize รูปแปลงทีดิ่น 
- ฝกการบันทึกรายละเอียดขอมูลแปลงที่ดิน ไดแก เลขที่ดิน หนาสํารวจ เปนตน 
- ฝกการแบงเขต เขตยอย ของระวางแผนที่เขตปกครอง 
- ฝกการใหรหัสประจําแปลงทีดิ่น 
- ฝกการแบงและรวมแปลงที่ดินในระวางที่ปรากฏในโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงเปน 

การปรับขอมูลที่ดิน 
/ 5.3 ฝกสาธิต… 
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5.3 ฝกสาธติการนําเขาภาพถายดาวเทียม 
5.4 ฝกการ Digitize รูปโรงเรือน บนภาพถายดาวเทียม 
5.5 ฝกการวางตําแหนงปายในแปลงที่ดิน/โรงเรือน 

 

6.  งบประมาณ   
 จัดเก็บคาลงทะเบียนอบรมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น คนละ  6,400   บาท  
 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร (GIS) ไดเอง 
7.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเขาขอมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสินเปนระบบดิจิตอล  

(Digital) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน 
7.3 พัฒนาระบบงานจัดเก็บภาษีและระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


