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โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

(ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เ พ่ือน าไปใช้ ในการเ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   จึ งได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน 180 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้มีการด าเนินการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแล้ว โดยใช้โปรแกรม LTAX GIS (version 2.1) และโปรแกรม LTAX 3000 
(version 3.0) แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีอย่างครบถ้วนได้ และเนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งการจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ท าให้ต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นั้น  

เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลแผนที่แม่บทและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
สามารถ น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และมีฐานข้อมูลส าหรับการบริหารงานให้
สามารถใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ จึงมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเดิมและ
เพ่ิมข้อมูลใหม่ และเข้าสู่กระบวนการส ารวจข้อมูลภาคสนามให้แล้วเสร็จในปี 2562 และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีได้จริงในปีงบประมาณ 2563 

2. วัตถุประสงค ์

      3.1 เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีได้จริง 
      3.2 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้านการคลังท้องถิ่น 
      3.3 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
      3.4 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3. เป้าหมาย 
      4.1 สามารถน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษีได้จริง 
  4.2 สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ได้ครบถ้วน  
      4.3 มีระบบการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
       4.4 สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องของการจัดท าแผนที่และทะเบียน

ทรัพย์สิน          

5. ระยะเวลาและแผนการด าเนินการ  
       การด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562) 
       5.1 ขั้นตอนการน าข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้จากกรมที่ดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี LtaxGIS และจัดท า
แผนที่แม่บท เดือน มิถุนายน 2562 

   
/5.2 ขั้นการส ารวจที่ดิน... 
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5.2 ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เดือน มิถุนายน 2562 
 5.3 ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  

และจัดท าแผนที่แม่บท เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2562 
5.4  ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้อมูล    

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าโปรแกรม LtaxGIS และ Ltax3000 เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2562 
 5.4  ขั้นตอนการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ือขอแก้ไข เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562 

 5.5  ขั้นตอนการประกาศราคาประเมินและอัตราภาษีที่จัดเก็บ เดือน ธันวาคม 2562 – มกราคม  
2563  
           5.6  ขั้นรายงานผล ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี       

6.  วิธีด าเนินการ     

6.1  ขั้นตอนด าเนินการน าข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้จากกรมที่ดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี LtaxGIS และ 
ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของแปลงที่ดินและจัดท าแผนที่แม่บท ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถน ารูปแลงและ
ข้อมูลมาใช้และท าการก าหนดหมายเลขแปลงที่ดินเรียงตาม Zone Block Lot 

 6.2  ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
และจัดท าแผนที่แม่บท ด าเนินการดังนี้ 
                   1) ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่องการส ารวจข้อมูลภาคสนามตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น และน าความรู้ที่ได้น ามาฝึกอบรมพนักงานส ารวจภาคสนามที่จะลงไปปฏิบัติงาน 

               2) ส ารวจข้อมูลภาคสนาม (โดยพนักงาน อบต.หรือจ้างเหมาบริการ) 
               3) ตรวจสอบข้อมูลภาคสนามก่อนจะน าข้อมูลมาจัดท าในโปรแกรม Ltax 3000  
   4) จัดท าแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
 6.3 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้อมูล    
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าโปรแกรม LtaxGIS และ Ltax3000 

1) จัดท าแผนที่ภาษี (ผ.ท.1) 
        2) จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 
            3) จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5)                       

4) จัดท าบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.6) 
5) จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

         6.4 ขั้นการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ก่อนที่จะน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี 
         6.5 ขั้นรายงานผลและสรุปผลการด าเนินการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เริ่มโครงการจน
เสร็จสิ้นโครงการ 
         6.6 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้เพ่ือที่จะน าความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

/7. สถานที่ด าเนินการ... 
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7. สถานที่ด าเนินการ  

       เขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ตามแนวเขตปกครอง 

8.  งบประมาณ  

             ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  จ านวนเงิน 200,000 บาท โดยประมาณการ
รายจ่าย มีดังนี้  

8.1  ค่าตอบแทน (ค่าอาหารท าการนอกเวลา)      เป็นเงิน     30,000.-  บาท 
8.2  ค่าใช้สอย เช่น ค่าคัดลอกข้อมูล ค่าธรรมเนียม ฯลฯ  เป็นเงิน     30,000.-  บาท 
8.3  ค่าวัสดุ เช่น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ  เป็นเงิน     40,000.-  บาท 
8.4  ค่าจ้างในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม                        เป็นเงิน   100,000.-  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  200,000.- บาท  โดยให้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ        

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

       กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง      

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2563 
    10.2  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ได้ครบถ้วน 
    10.3  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีระบบการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
    10.4  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง 

11. การรายงานผล 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ตามความเหมาะสมและตามการตรวจ
ติดตาม 

                                               
 

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวสมจิตร  เปียสูงเนิน) 
                                                    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
                                          ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายปวริศ  บุดสาเดช) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
   
                                          ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายประทีป  เรืองเกษม) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 
 



มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน

1

การนําขอมูลรูปแปลงที่ดินที่ไดจากกรมที่ดิน

ลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี LtaxGIS และ

จัดทําแผนที่แมบท

2

แตงตั้งเจาพนักงานสํารวจและประกาศ

กําหนดระยะเวลาสํารวจที่ดินและสิ่งปลูก

สราง

3

การสํารวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ภาคสนามในเขตองคการบริหารสวนตําบล

คลองมวง และจัดทําแผนที่แมบท

4

การจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก

สรางและนําเขาขอมูลที่ไดจากการสํารวจ

ขอมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเขาโปรแกรม

LtaxGIS และ Ltax3000

5

การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก

สรางใหประชาชนตรวจสอบรายการที่ดิน

และสิ่งปลูกสรางเพื่อขอแกไข

6
การประกาศราคาประเมินและอัตราภาษีที่

จัดเก็บ

7 ยื่นแบบและชําระภาษี

แผนการดําเนินงาน

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ((ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับ ป พ.ศ. 2562

แผนการดําเนินงาน

ป พ.ศ. 2563รายละเอียดการดําเนินงาน
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