คู่คู่ฉคู่ บับับ
ที่ที่ที่ ส.ท.จ.๐๒๓/๒๕๕๘

ที่ที่ที่ทำทำทำการสัสันนินิบาตเทศบาลจัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
สำสำสำนันักงานเทศบาลนครสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
ถนนภัภักดีดีอนุนุสรณ์ณ์ อำอำอำเภอเมือือง  สฎฎ ๘๔๐๐๐
๒๓ มิมิถุถุนายน ๒๕๕๘

เรื่รื่รื่อง ขอเชิชิญเข้ข้าร่ร่วมโครงการอบรม“แนวทางการจัจัดทำทำทำแผนที่ที่ที่ภาษีษีและทะเบีบียนทรัรัพย์ย์สิสินให้ห้ประสบผลสำสำสำเร็ร็จ
เพื่พื่พื่อเพิ่พิ่พิ่มประสิสิทธิธิภาพการพัพัฒนาการจัจัดเก็ก็บรายได้ด้ของเทศบาล”
เรีรียน นายกเทศมนตรีรีทุทุกเทศบาลในจัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
สิ่สิ่สิ่งที่ที่ที่ส่ส่งมาด้ด้วย ๑. กำกำกำหนดการโครงการอบรมฯ
๒. แบบตอบรัรับการเข้ข้าร่ร่วมโครงการอบรมฯ

จำจำจำนวน ๑ ฉบับับ
จำจำจำนวน ๑ ฉบับับ

ด้ด้วยสัสันนินิบาตเทศบาลจัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี ได้ด้จัจัดโครงการอบรม“แนวทางการจัจัดทำทำทำแผนที่ที่ที่
ภาษีษีและทะเบีบียนทรัรัพย์ย์สิสินให้ห้ประสบผลสำสำสำเร็ร็จ เพื่พื่พื่อเพิ่พิ่พิ่มประสิสิทธิธิภาพการพัพัฒนาการจัจัดเก็ก็บรายได้ด้ของเทศบาล”
เพื่พื่พื่อให้ห้ผู้ผู้เข้ข้าอบรมได้ด้มีมีความรู้รู้รู้ ความเข้ข้าใจในการจัจัดทำทำทำแผนที่ที่ที่ภาษีษี และทะเบีบียนทรัรัพย์ย์สิสิน และเทศบาลในจัจังหวัวัด
สุสุ ร าษฎร์ร์ธานีนีได้ด้วางแผนการจัจั ด ทำทำ ทำ แผนที่ที่ที่ ภ าษีษี แ ละทะเบีบียนทรัรัพย์ย์ สิสิ น ให้ห้ ป ระสบผลสำสำสำเร็ร็ จ ภายใน ๑ ปีปี
โดยกลุ่ลุ่ลุ่มเป้ป้าหมายประกอบด้ด้วย นายกเทศมนตรีรี ปลัลัดเทศบาล ผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการกองคลัลังและบุบุคลากรที่ที่ที่เกี่กี่กี่ยวข้ข้อง
ของเทศบาลในจัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี รวมจำจำจำนวน ๒๔๐ คน รายละเอีอียดปรากฏตามสิ่สิ่สิ่งที่ที่ที่ส่ส่งมาด้ด้วย
เพื่พื่พื่ อ ให้ห้การจัจัดโครงการอบรมดัดังกล่ล่าวเป็ป็ น ไปด้ด้ ว ยความเรีรียบร้ร้อยและบรรลุลุวัวัต ถุถุประสงค์ค์
จึจึงขอเชิชิ ญนายกเทศมนตรีรี ปลัลั ดเทศบาล ผู้ผู้ผู้ อำอำอำนวยการกองคลัลัง และเจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่ที่ที่ที่ เกี่กี่กี่ยวข้ข้อง จำจำจำนวน ๒ ท่ท่าน
(รวมเทศบาลละ ๕ ท่ท่าน) เข้ข้ารัรับการอบรมฯ ในระหว่ว่างวัวันที่ที่ที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้ห้องประชุชุ ม
แก้ก้วสมุมุย แกรนด์ด์ ฮอลล์ล์ โรงแรมแก้ก้วสมุมุย รีรีสอร์ร์ท อำอำอำเภอเมืมื อง จัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี โดยไม่ม่มีมีค่ค่าใช้ช้จ่จ่าย
ในการลงทะเบีบียนการอบรม และสามารถเบิบิกค่ค่าใช้ช้จ่จ่ายในการเดิดินทางไปราชการได้ด้ตามระเบีบียบฯ รายละเอีอียด
ปรากฏตามสิ่สิ่สิ่งที่ที่ที่ส่ส่งมาด้ด้วย
ทั้ทั้ทั้งนี้นี้นี้ หากนายกเทศมนตรีรีและปลัลัดเทศบาล ไม่ม่สามารถเข้ข้าอบรมดัดังกล่ล่าวได้ด้ ให้ห้มอบหมาย
ผู้ผู้ผู้แทนเข้ข้ารัรับการอบรมดัดังกล่ล่าว
จึจึงเรีรียนมาเพื่พื่พื่อโปรดทราบ และเข้าข้ อบรมฯ โดยพร้ร้อมเพรีรียงกักัน
ขอแสดงความนันับถืถือ
(นายธีธีระกิกิจ หวัวังมุมุทิทิตากุกุล)
นายกเทศมนตรีรีนครสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
ประธานสัสันนินิบาตเทศบาลจัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
ที่ที่ที่ทำทำทำการสัสันนินิบาตเทศบาลจัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี : เทศบาลนครสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
สำสำสำนันักปลัลัดเทศบาล ฝ่ฝ่ายบริริหารงานทั่ทั่ทั่วไป
โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๑๓ ต่ต่อ ๑๐๕ โทรสาร. ๐ ๗๗๒๘ ๘๙๑๙

“ยึยึดมั่มั่มั่นธรรมาภิภิบาล บริริการเพื่พื่พื่อประชาชน”

แบบตอบรัรับการเข้ข้าร่ร่วมโครงการอบรม“แนวทางการจัจัดทำทำทำแผนที่ที่ที่ภาษีษีและทะเบีบียนทรัรัพย์ย์สิสิน
ให้ห้ประสบผลสำสำสำเร็ร็จเพื่พื่พื่อเพิ่พิ่พิ่มประสิสิทธิธิภาพการพัพัฒนาการจัจัดเก็ก็บรายได้ด้ของเทศบาล”
ระหว่ว่างวัวันที่ที่ที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้ห้องประชุชุมแก้ก้วสมุมุย แกรนด์ด์ ฮอลล์ล์ โรงแรมแก้ก้วสมุมุย รีรีสอร์ร์ท
อำอำอำเภอเมืมือง จัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
เทศบาล........................................................อำอำอำเภอ...........................................จัจังหวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
โทรศัศัพท์ท์สำสำสำนันักงาน.............................................................โทรสาร...................................................
ตำตำตำแหน่น่งนายกเทศมนตรีรี
 เข้ข้าอบรม  ไม่ม่สามารถเข้ข้าอบรม
 ส่ส่งตัตัวแทนเข้าข้ อบรม
ชื่ชื่ชื่อ – สกุกุล.......................................................................ตำตำตำแหน่น่ง...................................................
โทรศัศัพท์ท์มืมือถืถือ...........................................................
ตำตำตำแหน่น่งปลัลัดเทศบาล
 เข้ข้าอบรม  ไม่ม่สามารถเข้ข้าอบรม
 ส่ส่งตัตัวแทนเข้าข้ อบรม
ชื่ชื่ชื่อ – สกุกุล.......................................................................ตำตำตำแหน่น่ง...................................................
โทรศัศัพท์ท์มืมือถืถือ.........................................................
ตำตำตำแหน่น่งผู้ผู้ผู้อำอำอำนวยการกองคลัลัง
 เข้ข้าอบรม  ไม่ม่สามารถเข้ข้าอบรม
 ส่ส่งตัตัวแทนเข้ข้าอบรม
ชื่ชื่ชื่อ – สกุกุล.......................................................................ตำตำตำแหน่น่ง...................................................
โทรศัศัพท์ท์มืมือถืถือ.........................................................
 (เจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่ที่ที่ที่เกี่กี่กี่ยวข้ข้อง จำจำจำนวน ๒ ท่ท่าน)
๑. ชื่ชื่ชื่อ – สกุกุล.......................................................................ตำตำตำแหน่น่ง.............................................
๒. ชื่ชื่ชื่อ – สกุกุล........................................................................ตำตำตำแหน่น่ง............................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุรุณาส่ส่งแบบตอบรัรับมายังยั :
ที่ที่ที่ทำทำทำ การสัสันนินิบาตเทศบาลจังจั หวัวัดสุสุราษฎร์ร์ธานีนี . สำสำสำนันักงานเทศบาลนครสุสุราษฎร์ร์ธานีนี
ภายในวัวันที่ที่ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๑๓ ต่ต่อ ๑๐๑ โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๘๙๑๙
ติติดต่ต่อสอบถามข้ข้อมูมูลเพิ่พิ่พิ่มเติติมได้ด้ที่ที่ :
คุคุณจิจิราภรณ์ณ์ ด้ด้วงเกื้กื้กื้ อ ตำตำตำแหน่น่ง เจ้จ้าหน้น้าที่ที่ที่บริริหารงานทั่ทั่ทั่วไป โทร. ๐๙ ๓๕๘๒ ๒๔๕๑


กำหนดกำรอบรม
“แนวทำงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ประสบผลสำเร็จ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำล”
ระหว่ำงวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมแก้วสมุย แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘
08.0๐ – ๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน/รับเอกสารการอบรม

0๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

พิธีเปิดกำรอบรม
- นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กล่าวเปิดการอบรม
- นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ประธานสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน

๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น.

 รับฟังบรรยำยหัวข้อ “มองไปข้ำงหน้ำกับกำรพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้”
โดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.

 รับฟังบรรยำยหัวข้อ “ควำมสำคัญในกำรจัดทำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและกำรจัดเก็บรำยได้”
โดย นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้อานวยการส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

๑๓.๐0 – ๑๕.๐๐ น.

 รับฟังบรรยำยหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรพัสดุของ
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น”
โดย นายธีรยุทธ สาราญทรัพย์ ผู้อานวยการส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและ
พัฒนาระบบงบประมาณ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๑๕.๑๐ – ๑๖.๓๐ น.

 รับฟังบรรยำยหัวข้อ “กำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
ประสบผลสำเร็จ”
โดย นายสกล ลีโนทัย อดีตผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘
0๘.0๐ – ๑๐.0๐ น.
 รับฟังบรรยำยหัวข้อ “กำรบริหำรงำนบุคคลกับกำรจัดทำแผนที่ภ ำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน”
โดย นายศิริวัฒ น์ บุปผาเจริญ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
งานบุ ค คลท้ อ งถิ่ น ส านั ก พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

 อภิปรำยกลุ่มหัวข้อ “วำงแผนกำรจัดทำแผนที่ภำษีอย่ำงชัดเจน”
โดย
นายสกล ลีโนทัย
นางสาวจินตนา มณฑารพ
นายประพจน์ ณ บางช้าง
นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา
นายพงศ์ศักดิ์ ติยานันทิ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

๑๓.๐๐ – ๑6.0๐ น.

รับฟังบรรยำยจำกวิทยำกร และแนะนำกำรใช้งำนโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐
และ LTAX GIS โดย
- นายประพจน์ ณ บางช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- นายพงศ์ศักดิ์ ติยานันทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

17.00 น.

 ปิดกำรอบรม

Face book : www.facebook.com/nmtsouth
Website : www.nmtsouth.org
***********************************

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 10.10 น.
- ช่วงบ่าย 15.00 – 15.10 น.

