โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เพื่อเป็นข้อมูลเบือ้ งต้นในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน
และการสารวจข้อมูลภาคสนาม
ระหว่างวันที่ ๒–๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
*********************
๑. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและปรั บปรุง ข้อมู ลแผนที่แม่ บทขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน และ
สารวจข้อมูลภาคสนาม
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๒ การจัดทาแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขอ ๑๑ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ วันที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มีพระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผล
บังคับใช โดยใหใชงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือจ่ายขาดเงินสะสมตามความจาเป็น และกระทรวงมหาดไทย
ได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจั ดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ ย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ และ
การจัดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทาข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกาหนด ประกอบกับกรมส่ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ติด ตามผลการดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น
ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มีศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวจึงจัดให้มี โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคัดลอกข้อมูลที่ดินและสารวจข้อมูลภาคสนาม
ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
ในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
๒. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒
๓. เพื่อการบริหารงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัด เก็ บรายได้ เป็น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
๔. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐
๔. เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
๑. ผู้อานวยการกองช่าง/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่ายโยธา
๒. ผู้อานวยการกองคลัง /หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
๓. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
๔. บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารเห็นสมควรเข้ารับการอบรม
๕. ระยะเวลา
ระยะเวลาฝึกอบรม ๖ วัน ระหว่างวันที่ ๒–๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๖. สถานที่อบรม
ห้องประชุมวงศ์วรกล ชั้น ๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๗. วิธีดาเนินการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน และสารวจ
ข้อมูลภาคสนาม ดาเนินการโดยวิธีการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนที่แม่บทและแผน
ที่กายภาพโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS โดยใช้วิทยากรจากคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยี ส ารวจและภู มิ ส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาและพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) และโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAXGIS และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS มีรายละเอียด
ดังนี้
การบรรยาย
๑. ความรู้เกี่ยวกับระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒. ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
แบ่งกลุ่มการฝึกปฎิบัติ
๑. การติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS
๒. การกาหนดค่าตั้งต้นโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS
๓. การอ่านค่าพิกัดบนแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐
๔. การจัดทาชั้นข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. การจัดทาชั้นข้อมูลแผนที่ตารางระวางที่ดินทาบทับ
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๖. การอ้างอิงตาแหน่งบนผิวโลกของระวางแผนที่
๗. การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน
๘. การแบงพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเป็นเขต (โซน)
๙. การแบ่งพื้นที่ในแต่ละเขต ใหแบงออกเป็นเขตย่อย (บล็อก)
๑๐. การกาหนดเลขประจาแปลงที่ดิน และรหัสแปลงที่ดิน
๑๑. การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่แสดงหลักเขตที่ดิน
๑๒. การปรับข้อมูลแผนที่ (การแบ่งรูปแปลงที่ดิน, รวมรูปแปลงที่ดิน)
๑๓. การส่งชั้นข้อมูลแผนที่แม่บทเข้าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐)
๑๔. การคัดลอกข้อมูลที่ดิน
๘. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
๑. ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ตามตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รับ การฝึ กอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑)
๒. ค่าลงทะเบียนท่านละ ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารอบรมและ
หนั ง สื อ คู่ มื อ ค่ า อาหารกลางวั น ค่ า อาหารว่ า งเครื่ อ งดื่ ม ค่ า ตอบแทนและค่ า เดิ น ทางของวิ ท ยากร
ประกาศนียบัตร ค่าสถานที่จัดอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับการฝึกอบรมและค่าจ่ายใช้อื่น ๆ
๓. ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากต้น
สังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
๑๐. การรับรองผลการอบรม
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองผลการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะต้องมีเวลาทา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมดของโครงการ
๑๑. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๕๕๔๑-๖๖๒๕ ต่อ ๑๖ หรือ
ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ หรื อ ส่ ง เอกสารทางไปรษณี ย์ จ่ า หน้ า ถึ ง หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารวจและ
ภูมิสารสนเทศ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ ๒๗ ถนนอินใจมี ตาบล
ท่ า อิ ฐ อ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ๕๓๐๐๐ หรื อ ทางจดหมายอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ อี เ มล์ :
chitkopp@gmail.com, IDLINE: chitkop, Facebook: ครรชิ ต พิ ร ะภาค พร้ อ มแจ้ ง การส่ ง เอกสารที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๔๑-๖๖๒๕ ต่อ ๑๓๗๐ หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ หรือที่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๘๔๖๗๙๗๘ ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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๑๒. การชาระค่าลงทะเบียน
๑. ชาระค่าลงทะเบียน สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารดังนี้
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อบัญชี
หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
บัญชีเลขที่
๙๘๑-๕-๘๘๙๖๔-๘
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรสาร ๐-๕๕๔๑๖๖๒๕ ต่ อ ๑๖ หรื อ ส่ ง ทางอี เ มล์ : chitkopp@gmail.com, IDLINE: chitkop, Facebook: ครรชิ ต
พิระภาค พร้อมระบุชื่อผู้สมัครสังกัด อบต./เทศบาล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ
๒. ชาระเป็นเงินสด ในวันลงทะเบียนอบรม
๑๓. วิทยากร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. นายภักดี พรชัยธรรมคุณ ทีมพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX๓๐๐๐ และ
โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAXGIS และผู้เชี่ยวชาญระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS
๓. จ่าสิบเอกเสน่ คามุงคุณ นายช่างโยธา (นายสิบแผนที่ รุ่น ๓๙) ผู้เชี่ยวชาญระบบงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS
๔. คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑๔. เอกสารที่เตรียมสาหรับการฝึกอบรม
๑. ไฟล์ดิจิตอลระวางที่ดิน ระบบพิกั ด ฉาก (ยูทีเอ็ม) ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.๓) จากการ
กวาดภาพ (Scan) เท่าต้นฉบับจริง ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทุก
มาตราส่วนรวมทั้งระวางขยาย บันทึกในรูปแบบ (Format) .TIF ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ จุดต่อนิ้ว
๒. ข้อมูลดิจิตอลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทาไว้แล้ว หรือที่ได้
จ้างทาไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
๓. ข้อมูลดิจิตอลรูปแปลงที่ดิน สปก.๔-๐๑ (ไฟล์ AutoCAD (.dwg)) และรายชื่อเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ถ้ามี)
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของหน่วยงานหรือของส่วนตัวของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๗ หรือสูงกว่า
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการ ในการจัดทาและปรับปรุงแผนที่แม่บทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

๕

๖
กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เพื่อเป็นข้อมูลเบือ้ งต้นในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน
และสารวจข้อมูลภาคสนาม
ระหว่างวันที่ ๒–๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. รายงานตัวลงทะเบียน
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ความรู้และขั้นตอนระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การติดตั้งโปรแกรม QGIS และการกาหนดค่าเบื้องต้นให้แก่โปรแกรม QGIS
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. การอ่านค่าพิกัดบนแผนที่ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และ ๑:๔,๐๐๐
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การจัดเตรียมข้อมูลแผนที่ตั้งต้น (ระวางแผนที่)
วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การแปลงค่าพิกัดตาแหน่งหลักเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าพิกัดฉาก
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การจัดทาชั้นข้อมูลหลักเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การจัดทาชั้นข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การจัดทาชั้นข้อมูลแผนที่ตารางระวางที่ดินทาบทับ
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๔๕ – ๑๘.๐๐ น. การอ้างอิงตาแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การอ้างอิงตาแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การอ้างอิงตาแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การอ้างอิงตาแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. การอ้างอิงตาแหน่งบนผิวโลกแผนที่ระวางที่ดิน
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การตัดขอบระวางแผนที่ และการต่อระวางแผนที่ที่ตัดขอบแล้วทั้งหมด
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗
วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๔๕ – ๑๘.๐๐ น. การคัดลอกรูปแปลงที่ดิน
วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การสร้างชั้นข้อมูลแผนที่แสดงหลักเขตที่ดิน
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การแบงพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเป็นเขต (โซน)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การแบงพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเป็นเขต (โซน)
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๔๕ – ๑๘.๐๐ น. การแบ่งพื้นที่ในแต่ละเขต ใหแบงออกเป็นเขตย่อย (บล็อก)
วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การแบ่งพื้นที่ในแต่ละเขต ใหแบงออกเป็นเขตย่อย (บล็อก)
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การกาหนดเลขประจาแปลงที่ดิน และรหัสแปลงที่ดิน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การปรับข้อมูลแผนที่ (แบ่งรูปแปลงที่ดิน, รวมแปลงที่ดิน)
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การส่งชั้นข้อมูลแผนที่แม่บทเข้าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX๓๐๐๐)
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. การคัดลอกข้อมูลที่ดิน
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรม

๘

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน
และสารวจข้อมูลภาคสนาม
ระหว่างวันที่ ๒–๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ๒๕๖๐
สังกัด อบต./เทศบาล................................................................................ตาบล...................................................
อาเภอ............................................. จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์.......................................... โทรสาร...........................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าวดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุญาต/อนุมัติ
(................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
การชาระเงิน
สามารถโอนเงินชาระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารดังนี้
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อบัญชี
หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
บัญชีเลขที่
๙๘๑-๕-๘๘๙๖๔-๘
เมื่ อ โอนเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นแล้ ว กรุ ณ าส่ ง ส าเนาหลั ก ฐานการโอนเงิ น มาที่ ห มายเลขโทรสาร
๐-๕๕๔๑-๖๖๒๕ ต่อ ๑๖ หรือ อีเมล์: chitkopp@gmail.com, IDLINE: chitkop, Facebook: ครรชิต
พิระภาค พร้อมระบุชื่อผู้สมัครสังกัด อบต./เทศบาล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ
ส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๕๕๔๑-๖๖๒๕ ต่อ ๑๖ หรือส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่หลักสูตร
เทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หรือส่ง
เอกสารทางไปรษณี ย์ จ่ า หน้ า ถึ ง หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารวจและภู มิ ส ารสนเทศ ชั้ น ๒ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฎอุต รดิ ตถ์ ๒๗ ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัง หวั ด
อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ หรืออีเมล์ : chitkopp@gmail.com, IDLINE: chitkop, Facebook: ครรชิต พิระภาค
พร้อมแจ้งการส่งเอกสารที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๔๑-๖๖๒๕ ต่อ ๑๓๗๐ หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและ
ภูมิสารสนเทศ หรือที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๔๖๗๙๗๘

