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รายงานผลการด าเนินงาน โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

  ตามท่ี กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  จึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ซ่ึง
ระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน 180 
วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวและการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยตามโครงการแล้ว จะท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีข้อมูล รายละเอียด เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของประชาชน ไว้ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษี เช่นภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ป้าย รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ท าให้สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัด
ติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ท าให้การจัดเก็บ
ภาษีของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก  
รวดเร็ว  นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ตามแผนงานและโครงการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้ว 
จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ ขึ้น เพ่ือรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ สรุปผลการ
ด าเนินงาน ตามวิธีด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

  1. ขั้นการจัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน  มีรายละเอียดดังนี้ 

   1) การจัดท าแผนที่เขตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
   2) แข่งเขต (ZONE)  ในแผนที่เขตปกครอง และในระวางที่ดิน 
   3) แบ่งเขตย่อย  (BLOCK) ในแผนที่เขตปกครอง และในระวางที่ดิน 
   4) การจัดท าแผนที่ระวางทาบทับ 
   5) ก าหนดเลขประจ าแปลงที่ดิน  (LOT)  
   6) การจัดท าแผนที่แม่บท 
   7) จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
                   8) คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบส ารวจข้อมูลที่ดิน (ผท.1) 

   ข้อ 1) – 5)  ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 – 5 
   ข้อ 6) – 8)  ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งได้จัดท าแผนการด าเนินการไว้ในโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว 

         2.  ขั้นการส ารวจข้อมูลภาคสนาม  มีรายละเอียดดังนี้ 
                    1) จัดอบรมพนักงานส ารวจภาคสนาม 
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                    2) ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
                    3) ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ยังด าเนินการขั้นการจัดท าแผนที่แม่บท ยังไม่แล้วเสร็จ 
ซึ่งได้จัดท าแผนการด าเนินการไว้ในโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว 

          3.  ขั้นการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด าเนินการ ดังนี้ 
                    1) จัดท าแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
                    2) จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 
                    3) จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5)        
   4) จัดท าบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.6)    
               ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ยังด าเนินการขั้นการจัดท าแผนที่แม่บท ยังไม่แล้วเสร็จ 
ซึ่งได้จัดท าแผนการด าเนินการไว้ในโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว    
  4. การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  บุคลากรของ
กองคลัง คือ นางสาวสมจิตร   เปียสูงเนิน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  และ  นางสาวจารุณี  รุ่งเรือง 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เทคนิค
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ประสบความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้
โปรแกรม  LTAX 3000 ระหว่างวันที่  1-5  กุมภาพันธ์  2559  ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้จัด  
  5. การใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ได้ใช้งบประมาณ
แต่อย่างใด 
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