
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ 

 

 
     กองคลัง:งานจัดเก็บรายได้ 

 



ค าน า 
               ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิ เป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดเก็บ

รายได้ที่ต้องจัดเก็บเองซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง

ท้องที่  ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมในอนุญาตต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท มี

ประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะด าเนินการในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว 

ต่อไป 

               ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทัน

ตามก าหนด ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ก าหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีภาษี พ.ศ. 2563  ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  

 

                                       จัดท าแผนโดย 

 

                                         (นางปรัชญาภรณ์  มังกร) 

                                        ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง:งานจัดเก็บรายได้องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 



แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปี พ.ศ.2563 

กองคลัง:งานจัดเก็บรายได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จังหวัดชัยภูมิ 

************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสทิธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด ถูกต้องและเกิด

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุดโดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ และ

การวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมปีระสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชน  รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

บริหารจัดการที่ด ี เพื่อสามารถใหบ้ริการสาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชน

ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการรับบริการจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อ

พัฒนาประสิทธาภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการบริหารงาของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อให้การจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  และเป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 

 การจัดท าแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี

ป้าย ตลอกจนโครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ทราบ

งานโครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ทราบงานโครงการ/

กิจการที่เกิดขึ้นในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสามารถ

น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด 

ที่จะด าเนนิการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ให้มากยิ่งขึน้ 



3. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี 

โดยก าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4. เพื่อเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

5. เพื่อประชาชนผู้เสียภาษี ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการช าระภาษี 

6. เพื่อสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชนตลอดจนผู้เสียภาษี ได้รับความ

พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี 

3. วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมพนักงาน ข้าราชการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

และภาษีป้ายและคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตการต่างๆ 

3. จัดท าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4. ด าเนนิการตามแผนการปฏิบัติงานและโครงการ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ 

4. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนกันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

     5 .รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ฝ่ายจัดเก็บรายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมี

การด าเนินการจริงในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 ขั้นตอนที่  2 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ฝ่ายจัดเก็บรายได้จ าท าแผ่นการด าเนินงานการจัดเก็บภาษีประกอบด้วย แผนปฏิบัติ

การจัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6.ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 

 1. ท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน 

โดยใช้แผนการด าเนินงานนีเ้ป็นเครื่องมอืในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานได้ 

 3. ท าให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

 

 



7. ผูร้ับผิดชอบแผน 

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

จังหวัดชัยภูมิ 

8.งบประมาณ 

 จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ า พ.ศ.

2563 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  จ านวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ จากการจัดเก็บได้เอง ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มขึ้นร้อยละ3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 9.2  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการช าระภาษี

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตา่งๆ  ให้แก่ท้องถิ่น 

 9.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเกณฑใ์นการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ 

********************************************************** 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1. ส ารวจเจรีมแบบพิมพ์ต่างๆ 

2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 

3. ออกหนังสอืแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหน้า 

4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

5. รับยื่นแบบภาษีตา่งๆ 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 

7. รับช าระภาษร/สง่เงินรายได้ประจ าวัน 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่น

แบบฯ 

2. แจ้งผลการประเมิน 

3. ออกตรวจสอบและติดตามผูค้้างช าระภาษี 

4. แจ้งผลการชีข้าดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

5. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจรงิประกอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 

3. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดโดยพิจารณาจาดข้อเท็จจริงประกอบ 

4. ออกหนังสอืแจง้เตอืนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 

5. ออกหนังสอืเตือนผู้ไม่มาช าระตามก าหนด 

6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่งานของการจัดเก็บรายได้ 

7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อ าเภอ)เพื่อด าเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบ

ภายในก าหนด 

8. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 

คณะผู้บริหาร 

 1.พิจารณาค ารอ้งอุทธรณ์ภาษี(พิจารณาการประเมินใหม่) 

 2. ลงมตชีิข้าดตามค ารอ้ง และแจ้งผลการชีข้าดใหผู้ร้้องทราบ 



   3. มอบอ านาจแจง้ความด าเนนิคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 

   4.  มคี าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 

 

  (ลงช่ือ)...................................................ผูจ้ัดท า/เสนอแผน 

   (นางสาวเอมมิกา  อาบสุวรรณ์) 

    ผูช่้วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

  (ลงช่ือ)..................................................ผูต้รวจทานแผน 

   (นางปรัชญาภรณ ์ มังกร) 

               ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 

  (ลงช่ือ)................................................ผู้เห็นชอบแผน 

   (นายศุภชัย  ชาญวิจติร) 

       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

  (ลงช่ือ)..........................................ผูอ้นุมัติแผน 

   (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ขั้นตอน 

 

ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอน

ที่  1 

การเตรยีมการ 

1.1 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์

เสียภาษีในปีงบประมาณ(บัญชลีูกหนี้ตาม

เกณฑ์ค้างรับ) 

กันยายน 

 1.2 ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ตา่งๆ 

 

ตุลาคม 

 1.3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวธิีการเสียภาษี ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 

 1.4 จัดท าหนังสือแจ้งใหผู้ม้ีหนา้ที่เสียภาษีทราบเพื่อ

ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ป.1)และควรออก

หนังสือเวียนแจง้ให้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหน้าภาษี

ป้าย 

 

ขั้นตอน

ที่ 2 

ด าเนินการจัดเก็บ 

2.1 กรณีมปี้ายก่อนเดอืนมีนาคม 

-รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ป.1)และ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

-ประเมินค่าภาษีและก าหนดค่าภาษี/มีหนังสอืแจง้

ผลการประเมินภาษี(ภ.ป.3) 

 

มกราคม-มีนาคม 

 2.2 กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 

-รับแบบ ภ.ป.1และตรวจสอบความถูกต้อง 

-ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจง้ผลการประเมิน

(ภ.ป.3) 

 

เมษายน-ธันวาคม 

 

 2.3 การช าระค่าภาษี มีนาคม-กันยายน 

 กรณปีกติ 

-รับช าระภาษี(ช าระในวันยื่นแบบหรอืช าระภาษี

ภายในก าหนดเวลา) 

 

มกราคม-พฤษภาคม 

 



ขั้นตอน 

 

ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

 กรณพีิเศษ 

(1)รับช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด(เกิน 15 วัน)นับ

แตว่ันที่ได้รับแจง้ผลการประเมิน 

-รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 

 

 

 

เมษายน-กันยายน 

 (2)ผูป้ระเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 

    1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอใหป้ระเมินค่าภาษีใหม่

(แบบ ภ.ป.4) 

    2. ออกหมายเรียกใหม้าชีแ้จงหรอืออกตรวจ

สถานที่ 

    3. ช้ีขาดและแจง้ผลใหผู้้ร้องทราบ(แบบ ภ.ป.5) 

    4. รับช าระภาษีและเงนิเพิ่ม 

    5.ปฏิบัติตามค าสั่งศาล(กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม-กันยายน 

หมายเหตุ  กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการ 

               อุทรธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 

ขั้นตอน

ที่ 3 

ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

3.1 ไม่ยื่นแจ้งเตอืนผูท้ี่ยังไม่ยื่นแบบ(เพื่อใกล้จะ

สิน้สุดเวลาที่ประกาศก าหนดใหย้ื่นแบบ) 

 

มีนาคม 

 -มีหนังสอืแจ้งเตือนผูท้ี่ไม่ยื่นแบบภายใน

ก าหนดเวลา หรอืผูท้ี่ยังไม่ช าระภาษี 

 

 -ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 

 -ครั้งที่ 2 มิถุนายน 

 -ครั้งที่ 3 กรกฏาคม 

 -แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝา่ยปกครอง

(อ าเภอ)ส่งเรื่องให้นิตกิร 

เพื่อด าเนนิคดีแก่ผูไ้ม่ยื่นแบบ ภ.ป.1ภายในก าหนด 

 

 3.2 ยื่นแบบ ภ.ป.1 

แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

- มีหนังสอืแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 

 

 - ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 



 - ครั้งที่ 2 มิถุนายน 

 - ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 

 -รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม พฤษภาคม-กันยายน 

 -ด าเนนิการบังคับจัดเก็บภาษี(ยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพย์สนิ)กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระ

ภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1.ส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใดอาศัย

อ านาจตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง พ.ศ.2562 

 

ตุลาคม-พฤศจกิายน 

 1.2 จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจกิายน 

 1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง(ภ.ด.ส.3)และแจ้งเจา้ของหรอืผู้

ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง(รายคน) 

พฤศจกิายน 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข 

ธันวาคม 

 1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมิน

ที่ดนิ อปท.ประเมินราคาอัตราภาษีที่จัดเก็บ 

มกราคม 

 1.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวธิีการเสีย

ภาษี 

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 

 1.7 จัดท าบัญชรีาคาประเมินที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 

มกราคม 

 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัยพ์

ที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

กุมภาพันธ์ 

 1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.7 

ลงทะเบียน) 

กุมภาพันธ์ 

 1.10 รับค าร้องอุทธรณ์และแจ้งผลใหท้ราบ กุมภาพันธ์-เมษายน 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดเก็บ 

1. รับช าระภาษี 

 

มีนาคม-เมษายน 

 2. รับช าระภาษี เบีย้ปรับและเงนิเพิ่ม

เกินเวลาที่ก าหนด 

พฤษภาคม-กันยายน 

 กรณปีกติ 

-รับช าระภาษี(ช าระภาษีในทันทีหรอื

 

มีนาคม-เมษายน 



ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา(ภายใน   

เดือนเมษายน) 

 

 

 

 กรณพีิเศษ 

1.ช าระภาษีเกินเวลาก าหนด(เกิน 15 

วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสอื

เตือน) 

 

 - รับช าระภาษี เบีย้ปรับ ร้อยละ 40 

และเงินเพื่ม รอ้ยละ 1 ต่อเดือนของ

จ านวนเงินภาษีเศษของเดือนนับเป็น 

1 เดือน 

พฤษภาคม-กันยายน 

 2.ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด(ไม่

เกิน 15 วัน)นับแตว่ันที่ได้รับแจ้ง

หนังสือเตอืน 

 

 - รับช าระภาษี เบีย้ปรับร้อยละ 20 

และเงินเพิ่ม รอ้ยละ 1 ต่อเดือนของ

จ านวนเงินภาษีเศษของเดือนนับเป็น 

1 เดือน 

พฤษภาคม-กันยายน 

        3.ช าระภาษี  เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และ     

เงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดอืนของจ านวนเงิน

ภาษีเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม-กันยายน 

      4.ผูร้ับประเมินไม่พอใจในผลการประเมิน

ภาษี 

 

 1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอใหป้ระเมิน

ค่าภาษีใหม่(ลงทะเบียนเลขที่รับ) 

กุมภาพันธ์-เมษายน 

 2. ออกหมายเรียกใหม้าชี้แจงหรอื

ออกตรวจสถานที่ 

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 

 3. ชีข้าดและแจ้งผลใหผู้้ร้องทราบ มีนาคม-กรกฏาคม 

 4. รับช าระภาษี เบีย้ปรับ และเงนิ

เพิ่ม 

มีนาคม-กันยายน 

 



ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

1. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

-เมื่อใกล้จะสิน้สุดเวลาที่ประกาศ

ก าหนดให้ช าระภาษี ให้มีหนังสอืแจ้ง

เตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 

พฤษภาคม 

 -ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม-มิถุนายน 

 -รับช าระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีเกินเวลา

ก าหนดเวลา(มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

 

 -มีหนังสอืแจ้งเตือนกรณีผูไ้ม่มาช าระภาษี

ภายในก าหนดเวลา 

 

 -ออกตรวจสอบ/ไม่พบผูค้้างช าระภาษี  

 -มีหนังสอืแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด 

อายัดและขาทอดตลาดทรัพย์สนิ(นิติกร) 

ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแตว่ันที่ได้รับ

หนังสือแจง้เตอืน 

 

 2. รายงานผู้ค้างช าระภาษีให้ส านักงาน

ที่ดนิทราบ 

มิถุนายน 

 3. รายงานค านวณภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการภาษีฯ 

ประจ าจังหวัดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       ส่วนการคลังองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร     

ที ่    ๗๓๘๐๒/     วันที่   ตุลาคม    ๒๕๖๒       

เรื่อง   แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่องเดิม 

                 ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ได้ประมาณการรายรับหมวด

ภาษีอากร ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ตั้ง

รับไว้รวมเป็นเงนิ   จ านวน  560,000 บาท(-หา้แสนหกหมื่นบาทถ้วน-) 

ข้อเท็จจริง 

  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประสิทธาภาพและเป็นปัจจุบัน 

จงึได้ก าหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้แนบมาพร้อม

บันทึกฉบับนีแ้ล้ว   

 เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามในการจัดเก็บรายได้ โดยใหผู้ป้ฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนการ

จัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ดังกล่าวโดยเคร่งครัด  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานใหร้ายงาน

ผูบ้ังคับบัญชาทราบตามล าดับต่อไป 

ข้อพิจารณา 

 1.ลงนามในประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 2.เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ 

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

       (ลงช่ือ) 

(นางปรัชญาภรณ ์ มังกร) 

                                                                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 



เสนอ  ผา่นปลัดองค์การบริหาร 

ความเห็น....................................... 

..................................................... 

..................................................... 

        (นายศุภชัย  ชาญวิจติร) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ความเห็น........................................... 

......................................................... 

        อนุมัต ิ

       ไม่อนุมัต ิ  เพราะ.............................. 

     (ลงช่ือ)..................................................... 

      (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

*************************************************************************** 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร     ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดเก็บภาษี

และพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติ

ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543     พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน

และทีด่ิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5)พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2534    และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562    ซึ่ง

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บ

ภาษีอากร   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท.0808.3/ว.3431  ลงวันที่ 19 

ตุลาคม  2552    เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   ด าเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ

ภาษี    และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ถูกต้องทัน

ตามก าหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มีประสทิธิภาพ     

   จึงได้ก าหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ     

ระยะเวลาการเสียภาษี  ขั้นตอนการด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนต าบล   

จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ ณ วันที ่         เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.2562 

 

 

 

       (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน)์ 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 



 

                                         ส าเนาคู่ฉบับ 
 

 

 

 ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

*************************************************************************** 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร     ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดเก็บภาษี

และพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติ

ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543     พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน

และทีด่ิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5)พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2534    และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562    ซึ่ง

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บ

ภาษีอากร   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท.0808.3/ว.3431  ลงวันที่ 19 

ตุลาคม  2552    เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   ด าเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ

ภาษี    และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ถูกต้องทัน

ตามก าหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มีประสทิธิภาพ     

   จึงได้ก าหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ    

ระยะเวลาการเสียภาษี  ขั้นตอนการด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนต าบล   

จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที ่      เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.2562 

 

 

 

       (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน)์ 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 



 

 

 

 


