ที่ ส.ท.จ.(ว)๖ /๒๕๖๒

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง
๗๐ หมูที่ ๕ ตําบลทาเทววงษ
อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
๒๐๑๒๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี
เรียน นายกเทศมนตรี นคร/เมือง/ตําบล ทุกแหงในจังหวัดชลบุรี และนายกเมืองพัทยา
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ
๒. ระเบียบวาระการประชุม
๓. แบบตอบรับการเขารวมประชุม

จํานวน ๑ แผน
จํานวน ๑ แผน
จํานวน ๒ แผน

ด ว ยสั น นิ บ าตเทศบาลจั ง หวั ด ชลบุ รี ได กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม และอบรมทางวิ ช าการ
ในวัน เสาร ที่ ๒๖ – วันอาทิตย ที่ ๒๗ ตุ ลาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลา
ประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน ผูเขารวมประชุมและอบรมทางวิชาการ ประกอบดวย นายกเทศมนตรี
นายกเมื อ งพั ท ยา ปลั ด เทศบาล ปลั ด เมื อ งพั ท ยา และเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของสมาชิ ก เทศบาล
ในจังหวัดชลบุรีและเสริมสรางความรูทางวิชาการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ การบรรยาย เรื่อง “การตรวจสอบพื้นที่สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีโดรน
และการสรางขอมูลเมืองดวย GIS” โดย ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
คณบดีภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (อาจารยผูเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตรขอมูล , การทําแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ หุนยนตใตน้ํา
หุนยนตบนทองถนน) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการจัดการอนุรักษ การบํารุง
รักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตลอดจนตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ตามจุดเสี่ยงภัยตาง ๆ รวมถึงการสํารวจ ตรวจสอบที่ดิน สิ่งปลูกสราง และ
รายการทรัพยสินตาง ๆ เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
และจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
เรื่องที่ ๒ การบรรยาย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติสําหรับพนักงานเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า ง
พ.ศ.๒๕๖๒” โดย นายสกล ลีโนทัย อดีตผูอํานวยการสํานักบริหารการคลัง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหแกคณะผูบริหารทองถิ่น ขาราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการปฏิ บั ติ ตามอํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี สํ า หรั บ ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๒ และจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนตนไป

-๒เรื่องที่ ๓ การบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒” โดย นางสาววันวิสา ปรีชานันท นิติกร
ชํานาญการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในการนี้ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรีจึงขอเรียนเชิญทานไดกรุณาใหเกียรติเขารวม
การประชุมและเขารับฟงการบรรยายพิเศษ พรอมทั้งจัดสงบุคลากรในสังกัดของทานที่มีหนาที่เกี่ยวของ
เขารับฟงการบรรยายพิเศษ จากวิทยาการผูเชี่ยวชาญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รวมจํานวน
เทศบาลละ ๓ คน และเพื่อใหการจัดการประชุมและอบรมทางวิชาการในครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย
จึงขอความกรุณาจากทานสงแบบตอบรับผูเขารวมการประชุมฯ และหากทานมีความประสงคจะเสนอ
เรื่องอื่นใดตอที่ประชุม ขอความกรุณาจัดสงใหใหสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี (เทศบาลตําบลเกาะสีชัง)
ทราบทางโทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๒๑ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จักขอบพระคุณยิง่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายดํารงค เภตรา)
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง
ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี

งานเลขานุการจังหวัด
โทร.๐ ๓๘๒๑ ๖๕๓๑
โทรสาร ๐ ๓๘๒๑ ๖๓๒๑ , ๐ ๓๘๒๑ ๖๑๔๑
เจาหนาที่ผูประสานงาน นางสาวกนกพร จันทรวงษ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ๐ ๘๖๙๗๒ ๕๕๒๒
และสามารถดาวนโหลดเอกสารการอบรมไดที่ www.kohsichang.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ”

กําหนดการประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี
เรื่อง “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒”
ระหวางวันเสาร ที่ ๒๖ – วันอาทิตย ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
................................................
วันเสาร ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียน/รับเอกสาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๐ น. - นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบานสวน กลาวตอนรับ
ผูเขารวมการประชุม
เวลา ๐๘.๔๐ น. – ๐๙.๓๐ น. - รายงานสรุปผลการดําเนินงานและสถานะการเงินของสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดชลบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดย นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล
เลขานุการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. - การประชุมตามระเบียบวาระ โดยนายดํารงค เภตรา นายกเทศมนตรี
ตําบลเกาะสีชัง ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - การบรรยาย เรื่อง “การตรวจสอบพื้นที่สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีโดรน
และการสรางขอมูลเมืองดวย GIS” โดย ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
คณบดีภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (อาจารยผูเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตรขอมูล , การทําแผนที่ดวยอากาศยานไรคนขับ หุนยนตใตน้ํา
,หุน ยนตบนทองถนน)
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - การบรรยาย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติสําหรับพนักงานเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ.๒๕๖๒” โดย นายสกล ลีโนทัย อดีตผูอํานวยการสํานักบริหาร
การคลัง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. - ตอบปญหาขอซักถาม
วันอาทิตย ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - การบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒” โดย นางสาววันวิสา ปรีชานันท
นิติกรชํานาญการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - การบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒” (ตอ) โดย นางสาววันวิสา
ปรีชานันท นิติกรชํานาญการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. - ตอบปญหาขอซักถาม
- พิธีปดการประชุม/อบรม
********************

ระเบียบวาระการประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี
วันเสาร ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
******************************
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินงานและสถานะการเงินของสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดชลบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒) โดย นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล/เลขานุการ
คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๒.1

เรื่อง ชี้แจงวัตถุประสงคของการนัดประชุมในวันนี้
โดย นายดํารงค เภตรา นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง /ประธาน
คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การจัดงานกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระ ที่ ๔

เรื่อง ผูแทนนายกเทศมนตรีจังหวัดชลบุรีที่เปนคณะกรรมาธิการบริหาร/และ
คณะกรรมการตาง ๆ แจงขอมูลขาวสารแกสมาชิกเทศบาลในจังหวัดชลบุรี
(๑) นายจั ก รวาล ตั้ ง ประกอบ นายกเทศมนตรี เ มื อ งบ า นสวน /
คณะอนุกรรมการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
นายอั ม ริ น ทร ตั้ ง ประกอบ นายกเทศมนตรี ตํ า บลห ว ยกะป
กรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท.

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
................................................

แบบตอบรับการเขารวมประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี
เรื่อง “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒”
ระหวางวันเสาร ที่ ๒๖ – วันอาทิตย ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
................................................
เทศบาล นคร/เมือง/ตําบล.......................................เมืองพัทยา อําเภอ...........................จังหวัดชลบุรี
1. ชื่อ – สกุล...........................................ตําแหนง..............นายกเทศมนตรี...........................
โทรศัพทที่ทํางาน......................................โทรศัพทเคลื่อนที่..............................โทรสาร.............................
อีเมล............................
ยินดีเขารวมประชุม
ไมสามารถเขารวมประชุมได และไมขอสงผูแทน
ไมสามารถเขารวมประชุมได โดยมีผูแทนสํารองเขารวมประชุม คือ
(นาย/นาง/นางสาว)............................ตําแหนง.................................
โทรศัพทที่ติดตอสะดวก.....................................................................
2. ชื่อ – สกุล...........................................ตําแหนง...............ปลัดเทศบาล..............................
โทรศัพทที่ทํางาน......................................โทรศัพทเคลื่อนที่..............................โทรสาร.............................
อีเมล............................
ยินดีเขารวมประชุม
ไมสามารถเขารวมประชุมได และไมขอสงผูแทน
ไมสามารถเขารวมประชุมได โดยมีผูแทนสํารองเขารวมประชุม คือ
(นาย/นาง/นางสาว)............................ตําแหนง.................................
โทรศัพทที่ติดตอสะดวก....................................................................

/๓. เจาหนาที่ที่เขารวมการอบรม..

-๒๓. เจาหนาที่ที่เขารวมการอบรม
ชื่อ – สกุล...........................................ตําแหนง.............................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน......................................โทรศัพทเคลื่อนที่..............................โทรสาร.............................
อีเมล............................
(ลงชื่อ)......................................ผูกรอกแบบตอบรับ
(............................................)

หมายเหตุ

กรุณาสงแบบตอบรับใหสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี (เทศบาลตําบลเกาะสีชัง) ทราบ
ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๓๘๒๑ ๖๓๒๑
,๐ ๓๘๒๑ ๖๑๔๑หรือทาง e – mail : changkea12@gmail.com

