
โครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  อําเภอนาโยง  จังหวดัตรัง   

๑.  หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัทาํแผนที�

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  เพื�อนาํไปใชใ้นการเพิ�มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้  จึงไดอ้อกระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  พ.ศ. ๒๕๕๐  

ซึ�งระเบียบดงักล่าวไดก้าํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัทาํแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายใน  

๑๘๐  วนั  นบัตั�งแต่วนัที�  ๑  มกราคม  ๒๕๕๑  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  เห็นว่าเพื�อเป็นการ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  และการจัดทาํแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเมื�อ

ดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแลว้  จะทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือมีข้อมูล

รายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นต่างๆ  ของประชาชนไวใ้ชส้ําหรับการจัดเก็บภาษี  (ภาษีบาํรุงทอ้งที�   ภาษี

โรงเรือนและที�ดิน  ภาษีป้าย)  รวมทั�งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ  ไวอ้ยา่งสมบูรณ์  ทาํใหอ้งค์การบริหาร

ส่วนตาํบลนาโยงเหนือ สามารถนาํไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการเร่งรัดติดตามจดัเก็บรายไดอ้ย่างครบถว้น

ถกูตอ้งและเป็นธรรมแก่ผูม้ีหนา้ที�เสียภาษีอยา่งแทจ้ริง  ทาํใหก้ารจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาํบล

นาโยงเหนือ  มีระบบฐานขอ้มลูที�แน่นอน  และสามารถนาํขอ้มลูไปใชใ้นการบริหารงานและพฒันาทอ้งถิ�น

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ฉะนั�นเพื�อให้องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  มีขอ้มูลเพื�อนาํไปใชใ้นการ

พฒันาประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได ้ และมีฐานขอ้มูลสาํหรับการบริหารงาน  จึงไดจ้ดัทาํ  “โครงการ

ปรับปรุงโปรแกรมแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)”  มาใชใ้นการ

จดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

๒.  วตัถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื�อเป็นการเพิ�มรายไดใ้หก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  โดยสามารถจดัเก็บภาษี

ต่างๆ  ไดอ้ย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็วตามมาตรฐานการชี� วดัของกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 ๒.๒  เพื�อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  ในดา้นการคลงั

ทอ้งถิ�น 



 ๒.๓  เพื�อประโยชน์ในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

 ๒.๔  เพื�อใหก้ารจดัเก็บภาษีมีระบบที�แน่นอนและสามารถตรวจสอบไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว 

 ๒.๕  เพื�อจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  ที�เกี�ยวขอ้งให้สามารถ

นาํระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)  ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

๓.  เป้าหมายโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  มีเป้าหมายที�จะดาํเนินการจดัทาํแผนที�ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์นให้ครอบคลุมพื�นที�ทั�งหมดขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  ซึ�งมีพื�นที�ประมาณ  ๑๐  

ตารางกิโลเมตร 

๔.  วธิีการดําเนินการ 

 ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการจดัซื�อจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หมวด  

๖  การจดัซื�อจดัจา้ง  มาตรา  ๕๖  (๒)  ข 

๕.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการ  ๙๐  วนั 

๖.  หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

 กองช่าง  กองคลงั    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

๗.  งบประมาณ 

 ประจาํปี  ๒๕๖๑  จาํนวน  ๑๙๙,๐๐๐.-  บาท (หนึ�งแสนเกา้หมื�นเกา้พนับาทถว้น) 

 



๘.  ขอบเขตงาน 

๘.๑  โปรแกรมนําเข้าข้อมูลแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

  ๘.๑.๑  โปรแกรมสามารถรองรับข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินได้ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐,๐๐๐  

รายการ  โดยสามารถทาํงานในระบบไดต้ามปกติ 

  ๘.๑.๒  โปรแกรมสามารถถ่ายโอนขอ้มลูเจา้ของทรัพยสิ์น  ขอ้มลูเกี�ยวกบัภาษีที�ดิน  ขอ้มลู

เกี�ยวกบัภาษีโรงเรือน  ขอ้มลูเกี�ยวกบัภาษีป้าย  เพื�อใหใ้ชง้านกบัโปรแกรม  LTAX3000  ได ้

  ๘.๑.๓  สามารถทาํไดใ้นรูปแบบของ  CIient-Server  MuIti-User) 

  ๘.๑.๔  สามารถบนัทึกขอ้มลูคือ 

   (๑)  ขอ้มลูเจา้ของทรัพยสิ์น 

   (๒)ขอ้มลูเกี�ยวกบัภาษีที�ดิน 

   (๓)  ขอ้มลูเกี�ยวกบัภาษีโรงเรือน 

   (๔)  ขอ้มลูเกี�ยวกบัภาษีป้าย 

   (๕)  ขอ้มลูเกี�ยวกบัใบอนุญาตต่างๆ 

  ๘.๑.๕  ในการบนัทึกขอ้มลูในส่วนของภาษีที�ดิน  โรงเรือน  ป้าย  สามารถบนัทึกขอ้มูลที�

เป็นรูปภาพของโฉนดที�ดิน  รูปภาพของขนาดของโรงเรือนและรูปภาพของป้ายได ้ โดยสามารถเชื�อมโยง

จากกลอ้งดิจิตอลได ้

  ๘.๑.๖  ภายในโปรแกรมสามารถเชื�อมโยงเรียกดูแผนที�ระบบสารสนเทศ  GIS  ต่างๆ  เช่น  

ภาพถ่ายดาวเทียม  แปลงที�ดิน  โรงเรือน  ถนน  คลอง  หรือขอ้มลูพื�นฐานต่างๆได ้

  ๘.๑.๗  ในการคิดอตัราภาษีต่างๆ  เมื�อบันทึกข้อมูลเบื�องตน้แลว้  โปรแกรมจะทาํการ

คาํนวณค่าภาษีต่างๆออกมาโดยอตัโนมติั  โดยยึดถือการคาํนวณตามที�กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น

กาํหนดทุกประการ 

  ๘.๑.๘  สามารถแสดงรายงานสรุปโดยอตัโนมติัไดด้งันี�  



   (๑)  รายงาน  ผท.๔  สรุปรายงานการของที�ดินทั�งหมด 

   (๒)  รายงาน  ผท.๔  สรุปรายการของโรงเรือนทั�งหมด 

   (๓)  รายงาน  ผท.๔  สรุปรายการป้ายทั�งหมด 

   (๔)  รายงาน  ผท.๑๗  สรุปรายการประเมินค่าภาษีทั�งหมด 

   (๕)  รายงานสรุปยอดรายรับจริงทั�งหมด 

   (๖)  รายงานสรุปยอดรายรับจริงทั�งหมดรายวนั 

   (๗)  รายงานสรุปรายรับจริงทั�งหมดรายเดือน 

   (๘)  ในการแกไ้ขโปรแกรมตอ้งสามารถทาํไดง่้าย  สะดวกและรวดเร็ว  ซึ�งอาจจะ

มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นไดใ้นอนาคต  เช่น  การเปลี�ยนแปลงอตัราปานกลางของที�ดิน  การเปลี�ยนแปลง

ราคาค่าเช่า/ตารางเมตร/เดือน  ในโรงเรือนเป็นตน้ 

   (๙)  ในส่วนของการบนัทึกรูปภาพนั�นตอ้งสามารถนาํแสดงรูปภาพใหเ้ห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

   (๑๐)  สามารถออกหนงัสือเชิญ  หนงัสือเตือนสาํหรับผูที้�ยงัไม่มาชาํระภาษีไดโ้ดย

อตัโนมติั 

   (๑๑)  สามารถแสดงรายละเอียดค่าภาษีทุกประเภทพร้อมค่าปรับในกรณีที�ไม่มา

ยื�นแบบเกินกาํหนดเวลา 

 ๘.๒  บันทึกข้อมูลที�ดิน 

 ตอ้งดาํเนินการดงันี�  

  ๘.๒.๑  บนัทึกรายละเอียดขอ้มลูที�ดินทุกแปลงทั�งกรณีที�ดินที�มีเอกสารที�เป็นโฉนด  น.ส.3

ก.  น.ส.3  สปก.4-01  และเอกสารอื�นๆ  เพื�อให้ทราบรายละเอียดของแปลงที�ดินแต่ละแปลงที�อยู่ในเขต

ปกครององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  จากเอกสารเท่าที�มีอยู่ที�องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยง

เหนือใหไ้ดค้รบถว้นทุกแปลงและใหไ้ดร้ายละเอียดขอ้มลูที�ดินดงันี�  



   (๑)  ชื�อ – นามสกุล  เลขประจาํตวัประชาชน  (๑๓  หลกั)  และที�อยู่ของเจา้ของ

ที�ดิน 

   (๒)  ที�ตั�งแปลงที�ดิน  เลขที�เอกสารสิทธิ�   ชื�อเลขระวางที�ดิน  หนา้สาํรวจ 

   (๓)  จาํนวนเนื�อที�ดินแต่ละแปลง 

  ๘.๒.๒  พิมพร์ายละเอียดขอ้มลูเกี�ยวกบัที�ดิน  ลงในแบบสาํรวจขอ้มูลเกี�ยวกบัที�ดิน  (ผท.

๑)  ตามแบบสาํรวจของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นเท่านั�น  และตอ้งใชแ้บบสาํรวจขอ้มลูเกี�ยวกบัที�ดิน  

(ผท.๑)  ๑  ใบ  บนัทึกขอ้มลูแปลงที�ดิน  ๑  แปลง 

  ๘.๒.๓  ลงรหสัแปลงที�ดิน  (เขต  เขตยอ่ย  และเลขประจาํแปลงที�ดิน)  แต่ละแปลงที�ดินใน

แบบสาํรวจขอ้มลูเกี�ยวกบัที�ดิน  (ผท.๑)  ใหถ้กูตอ้งตรงตามขอ้มลูในแผนที�แม่บท 

  ๘.๒.๔  จดัเก็บแบบสาํรวจขอ้มลูเกี�ยวกบัที�ดิน  (ผท.๑)  และเอกสารขอ้มูลที�ดินที�มีอยู่แต่

ละแปลงที�ดินไวด้ว้ยกนั  โดยเรียงตามเลขประจาํแปลงที�ดิน  (Lot)  ในแต่ละเขตยอ่ย  (Block) 

  ๘.๒.๕  นําเข้าข้อมูลที�ดินที�มีอยู่ลงในโปรแกรมนําเข้าข้อมูลแผนที�ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น 

๘.๓  บันทึกข้อมูลโรงเรือน 

ตอ้งดาํเนินการดงันี�  

 ๘.๓.๑  ในกรณีแปลงที�ดินใดมีขอ้มลูโรงเรือนหรือสิ�งปลูกสร้างในแปลงที�ดิน  ให้บนัทึก

รายละเอียดขอ้มลูโรงเรือนประเภทต่างๆ  ของแต่ละแปลงที�ดินให้ครบถว้นสมบูรณ์  จากขอ้มูลที�องค์การ

บริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือมีอยู ่ และใหไ้ดร้ายละเอียดขอ้มลูโรงเรือนดงันี�  

(๑)  ชื�อ – นามสกุล  เลขประจาํตวัประชาชน  (๑๓  หลกั)  และที�อยู่ของเจา้ของ

โรงเรือน 

   (๒)  ที�ตั� งของโรงเรือน  บ้านเลขที�  หมู่ที�   ประเภทของโรงเรือน  ขนาดของ

โรงเรือน 



๘.๓.๒  พิมพร์ายละเอียดขอ้มลูเกี�ยวกบัโรงเรือน  ลงในแบบสาํรวจขอ้มลูเกี�ยวกบัโรงเรือน  

(ผท.๒)  ตามแบบสาํรวจของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นเท่านั�น  และตอ้งใชแ้บบสาํรวจขอ้มลูเกี�ยวกบั

โรงเรือน  (ผท.๒)  ๑  ใบ  บนัทึกขอ้มลูโรงเรือน  ๑  แห่ง 

  ๘.๓.๓  จดัเก็บแบบสาํรวจขอ้มลูเกี�ยวกบัโรงเรือน  (ผท.๒)  และเอกสารขอ้มูลที�ดินที�มีอยู่

แต่ละแปลงที�ดินไวด้ว้ยกนั  โดยเรียงตามเลขประจาํแปลงที�ดิน  (Lot)  ในแต่ละเขตยอ่ย  (Block) 

  ๘.๓.๔  นาํเขา้ขอ้มูลโรงเรือนที�มีอยู่ลงในโปรแกรมนาํเขา้ขอ้มูลแผนที�ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น 

๘.๔  บันทึกข้อมูลป้าย 

๘.๔.๑  ในกรณีแปลงที�ดินใดมีขอ้มูลป้ายในแปลงที�ดิน  ให้บนัทึกรายละเอียดขอ้มูลป้าย

ประเภทต่างๆ  ของแต่ละแปลงที�ดินให้ครบถว้นสมบูรณ์  จากขอ้มูลที�องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยง

เหนือมีอยู ่ และใหไ้ดร้ายละเอียดขอ้มลูป้ายดงันี�  

(๑)  ชื�อ – นามสกุล  เลขประจาํตวัประชาชน  (๑๓  หลกั)  และที�อยู่ของเจา้ของ

ป้าย 

   (๒)  ที�ตั�งของป้าย    หมู่ที�  ประเภทของป้าย  ขนาดของป้าย 

๘.๔.๒  พิมพร์ายละเอียดขอ้มลูเกี�ยวกบัป้าย  ลงในแบบสาํรวจขอ้มูลเกี�ยวกบัป้าย  (ผท.๓)  

ตามแบบสาํรวจของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นเท่านั�น  และต้องใชแ้บบสาํรวจขอ้มูลเกี�ยวกบัป้าย  

(ผท.๓)  ๑  ใบ  บนัทึกขอ้มลูป้าย  ๑  ป้าย 

  ๘.๔.๓  จดัเก็บแบบสาํรวจขอ้มลูเกี�ยวกบัป้าย  (ผท.๓)  และเอกสารขอ้มลูที�ดินที�มีอยูแ่ต่ละ

แปลงที�ดินไวด้ว้ยกนั  โดยเรียงตามเลขประจาํแปลงที�ดิน  (Lot)  ในแต่ละเขตยอ่ย  (Block) 

  ๘.๔.๔  นําเข้าข้อมูลป้ายที�มีอยู่ลงในโปรแกรมนําเข้าข้อมูลแผนที�ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น 

  



   (๑๒)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดง่้าย  รวดเร็วและแม่นยาํโดยคน้หาตาํแหน่งและ

รายละเอียดของที�ดินไดจ้ากชื�อเจา้ของ  รหสัที�ดิน  หมายเลขโฉนด  รหสัชื�ออยา่งใดอยา่งหนึ�ง   

   (๑๓)  ภายในโปรแกรมสามารถเรียกดูขอ้มลูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  GIS  ได้

อย่างถูกตอ้ง  แม่นยาํและรวดเร็ว  พร้อมระบุตาํแหน่งของขอ้มูลที�คน้หาไดท้นัที  และระบบสารสนเทศ  

GIS  สามารถนาํไปใชก้บัโปรแกรม  LTAXGIS  ได ้

   (๑๔)  สามารถทาํการรับยื�นแบบภาษีโรงเรือนและที�ดิน  ภาษีบาํรุงทอ้งที�  ภาษีป้าย  

และพิมพ ์ ภ.ร.ด 2  ภ.บ.ท 5  และ  ภ.ป 1  ได ้

   (๑๕)  สามารถเรียกดูใบเสร็จยอ้นหลงัได ้

๘.๕.  ปรับปรุงแผนที�แม่บท 

 ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแผนที�แม่บทระบบดิจิตอล  (Digital  System)  เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลเบื�องตน้ใน

การนาํเขา้ขอ้มลูที�ดินและขอ้มลูภาคสนาม  โดยรวบรวมแปลงที�ดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลนา

โยงเหนือทั�งหมดจากเอกสารต่างๆ  เท่าที�มีอยูที่�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  พร้อมบนัทึกขอ้มูล

แผนที�ดิจิตอลลงเครื�องคอมพิวเตอร์  โดยแยกเป็นชั�นขอ้มลูและดาํเนินการดงันี�  

  ๘.๕.๑  ตอ้งปรับปรุงแผนที�แสดงแนวเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยง

เหนือ  และมีชื�อเลขระวางกาํกับระวางทุกมาตราส่วนและทุกประเภทของแผนที�ตามที�ข้อมูลที�องค์การ

บริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือมีอยู ่

  ๘.๕.๒  ตอ้งปรับแกค่้าพิกดัทางภูมิศาสตร์ของระวางที�ดินทุกระวางทุกประเภทให้เป็นผืน

เดียวกนั  และรูปของแปลงที�ดินบริเวณรอยต่อของแต่ละระวางตอ้งเชื�อมต่อกนัไดส้นิทเป็นแปลงเดียวกนั 

๘.๕.๓  ตอ้งจัดทาํรูปแสดงแผนที�ดิจิตอล  (รูปแปลงที�ดิน)  ซึ�งเป็นข้อมูลเชิงพื�นที�ให้

สามารถอา้งอิงตาํแหน่งที�มีอยู่จริงบนพื�นโลกไดโ้ดยอาศยัระบบพิกดัทางภูมิศาสตร์ในระวางทุกระวาง

ภายในเขตปกครอง 

๘.๕.๔  ตอ้งจัดทาํรูปแสดงแผนที�ดิจิตอลแบ่งเขตปกครองในระวางเป็นแบบรายเขต  

(Zone)  ตามคู่มือการจัดทาํแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นทุก

ประการ 



๘.๕.๕  ตอ้งจดัทาํรูปแสดงแผนที�ดิจิตอลแบ่งเขตในระวางเป็นแบบเขตรายย่อย  (Block)  

คู่มือการจดัทาํแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นทุกประการ 

๘.๕.๖  ตอ้งจดัทาํหรือเขียนรูปแปลงที�ดินพร้อมหมุดดิน  (ที�ดินที�มีเอกสารสิทธิ� เป็นโฉนด)  

เท่าขนาดระวางที�ดินตน้ฉบบัและลงเลขประจาํที�ดิน  (Lot)  แต่ละแปลงภายในเขตย่อยทั�งหมด  รูปแปลง

ที�ดินจะตอ้งเชื�อมต่อไดส้นิท 

๘.๕.๗  ตอ้งสามารถแสดงรายละเอียดรูปแปลงที�ดิน  เลขประจาํแปลงที�ดิน  (Lot)  เลขที�

ดิน  หนา้สาํรวจ  (กรณีที�ดินที�มีเอกสารสิทธิ� เป็นโฉนด)  ของแผนที�แม่บทแต่ละฉบบั  ในแผนที�แม่บทหนึ� ง

ฉบบัจะแสดงรายละเอียดของแต่ละเขตยอ่ยหนึ�งๆ  เท่านั�น 

 

  

 


