
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
เรื่อง  แผนการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ  ๒๕60 

------------------------------------------------------------------------- 

                ดวย องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  ไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดเก็บรายได   ประจําป
งบประมาณ 2560  เพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาษี การจัดเก็บภาษีและเรงรัดการจัดเก็บภาษี
ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี 
ระยะเวลาการชําระภาษี  ขั้นตอนการดําเนินการ  ชวงเวลาดําเนินการจัดเก็บ  องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  
จึงขอประกาศใชแผนการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ 2560  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที ่ 3  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

 

      

                      (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 

              นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

              

                                                  
  

                                              แผนการจัดเก็บรายไดแผนการจัดเก็บรายได  
                                      ประจําปประจําปงบประมาณ งบประมาณ   25256060 

  
  

  กองคลัง 
                  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

  
  
  
  

        องคการบริหารสวนตําบลตาเซะองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  
                            อําเภอเมืองอําเภอเมือง    จังหวัดยะลาจังหวัดยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คาํนํา 
 
  ดวยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องการบริหารสวนตําบลตาเซะ  เปนหนวยงานที่มี
อํานาจและรับผิดชอบในการดําเนินการจัดเก็บรายไดท่ีตองจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบดวย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ซึ่งการจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพนั้นจะตองการแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอนและ
เปนระบบ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว 

    ดังนั้น งานพัฒนาและจดัเก็บรายได กองคลัง องการบริหารสวนตําบลตาเซะ  จึงจัดทําแผน 
การจัดเก็บภาษีประจําปงบประมาณ 2560  เพื่อใชในการบริหารงานดานการจัดเก็บรายไดใหเปนไปลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของทางราชการและเปนไปตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ.2543 และ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ภาษีปาย พ.ศ. 2510 พรอมทั้งนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีระบบ เปนขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทาง
ราชการ 

  อยางไรก็ตาม   เอกสารนี้ เปนเอกสารแนะนําเทานั้น   ความเห็นของผูปฏิบัติงานหรือ           
ผูเกี่ยวของที่เห็นแตกตางไปจากคําแนะนํานี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการแกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
 
                    สุไลลา   

(นางสาวสุไลลา  บาสอ) 
 ผูอํานวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ 2560 

กองคลงั 
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
อําเภอเมืองยะลา   จังหวดัยะลา 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 
           ดวยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่19 ตุลาคม 2552 เพื่อใชในการ
บริหารงานดานการจัดเก็บรายไดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของทางราชการและเปนไป
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ภาษีปาย พ.ศ. 2510 พรอมทั้งนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีระบบ เปนขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทาง
ราชการและคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  มีนโยบายดําเนินการการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึงและ
เปนธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาเปนแนวทางในการ
จัดเก็บภาษี โดยมิใหเกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในเขตปกครององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
 ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและเปนไปตามกฎหมาย  
เทศบาลตําบลขามใหญ  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกใหบริการรับยื่นแบบเพื่อแสดงรายการ
ทรัพยสินเพื่อเสียภาษีกับประชาชนภายในเขตปกครองเทศบาลตําบลขามใหญ  ซึ่งจะชวยใหลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  จึงจําเปนตองจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ 2560  ขึ้นมา 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมแกประชาชน 
 2.2  เพื่อใหองคกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลไดมากขึ้น 
 2.3  เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับองคการบริหารสวน
ตําบล 
 2.4  เพื่อใหการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดสอดคลองกับแนวทางการบริหารบานเมืองที่ดี 
 
3.  เปาหมาย   
 3.1  การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ เพิ่มขึ้นรอยละ 3-5 ของปงบประมาณ 
2560 
 3.2  ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.3  การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม 
 
4.  วิธีการดําเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
  - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน  จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือ
แจงเวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา เพื่อจะไดมายื่นแบบพิมพภายในกําหนดเวลา  โดยตรวจสอบและคัดลอก
รายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี ตาม ภ.บ.ท.6  บัญชีรายชื่อผูมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และบัญชีรายชื่อผู
มีหนาที่ชําระภาษีปาย 

/ 4.2 ขั้นดําเนินการ... 
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4.2  ขั้นดําเนินการ 
-  จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 

  -  แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  -  แจงใหผูที่อยูในขายตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 
  -  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 
  -  จัดเก็บภาษีออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 

 4.3  หลังดําเนินการแลวเสร็จ 
-  รายงานผลการจัดเก็บรายไดตอผูบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -  30 กันยายน  2560 
 

6.  ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได 
กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

 

7.  งบประมาณ 
 ใชจายจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  งบประมาณรายจายประจําป 2560 
 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1  ภาษีจากการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  เพิ่มขึน้รอยละ 3 -5  
ของปงบประมาณ 2559 
 8.2  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหความรวมมือในการเสียภาษี 
 8.3 ลดภาระและคาใชจายของประชาชนในการเดินทางมาเสียภาษ ี

8.4  สรางความรูสึกที่ดีระหวางประชาชนกับเจาหนาที่   
8.5 ทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการชําระภาษีประจําป   

 8.6  การปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
- 
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แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําป 2560 
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
อําเภอเมืองยะลา   จังหวดัยะลา  

 
 

เดือน/พ.ศ. 
 

ภาษีบํารุงทองที่  
 

 

เปาหมาย 

กันยายน 2559 
ตุลาคม – ธันวาคม 2559 

 
 

ธันวาคม 2559 
มกราคม - เมษายน 2560 

 

พฤษภาคม 2560 
 

มิถุนายน 2560 
กรกฎาคม 2560 

- คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑภาษีในปงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และพนักงานเก็บภาษี 
- ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี
- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 
- รับชําระภาษีปกติ 
 

- สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบันและปคาง 
- รับชําระภาษเีงินเพิ่มหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี  ครั้งที่ 1 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี  ครั้งที่ 2 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี  ครั้งที่ 3 
 

หมายเหตุ 
                   เดือนมกราคม- เมษายน รับชําระภาษี ณ สํานักงาน อบต. และออกพื้นที่ในหมูบานตางๆ ดวย 

 
 
 
 

 
   รายไดเพ่ิมขึ้น 

     รอยละ 3-5 % 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําป 2560 
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ    

อําเภอเมืองยะลา     จังหวัดยะลา  
 

ลําดับ 
ที ่

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ              
2 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              

3 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              

4 รับชําระคาภาษี              

5 สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน              

6 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา(มี
เงินเพิ่ม) 

             

7 มีหนังสือแจงไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี (3 ครั้ง)              
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แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป 2560 
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ    
อําเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา  

 

เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เปาหมาย 
กันยายน 2559 

ตุลาคม – ธันวาคม 2559 
 

ธันวาคม 2559 
มกราคม – 

กุมภาพันธ 2560 
มีนาคม –  

พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 

มิถุนายน –  
 สิงหาคม  2560 

 
 

กันยายน 2560 
ตุลาคม  2560 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนีต้ามเกณฑคางรับ) 
- สํารวจและจัดเตรยีมแบบพิมพตาง ๆ  
- ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสยีภาษ ี
- จัดทําหนังสือแจงใหผูที่มีหนาที่เสียภาษเีพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 
- รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)  และตรวจสอบความถูกตอง 
- ประเมินคารายป / แจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 / รับชําระภาษ ี
 
- ประเมินคารายปและแจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 
- รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) / พิจารณาคํารอง / แจงผลการชี้ขาด 
- รับชําระภาษี (ภายใน 30 วัน นบัแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน) 
- ออกหนังสือแจงเตือนกรณผีูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (2 ครั้ง) 
- แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด ตาม ม.46 หรือ ม.48 (ข) 
- สํารวจบัญชผีูคางชําระภาษีปปจจุบัน 
- รับชําระภาษี กรณผีูเสยีภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิม่) 
- มีหนังสือเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง) 
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษ ี
- มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายดัทรัพยสิน ตาม ม.44 / รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม 
- มีคําสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รายไดเพิ่มขึ้น 
       รอยละ 3-5 % 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป 2560 
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ    อําเภอเมืองยะลา    จังหวดัยะลา  

ลําดับ 
ที ่

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สํารวจเตรียมแบบพิมพตางๆ              
2 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              
3 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              

4 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกตอง              

5 ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี              

6 ประเมินคารายปและแจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. 8 (ลงทะเบียน)              

7 รับชําระคาภาษี (ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)              

8 ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (3 ครั้ง)              

9 แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด ตาม ม.46 หรือ ม.48              

10 สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน              

11 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)              

12 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี              

13 มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน ตาม ม.44              

14 รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม              

15 มีคําสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิน              
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แผนการจัดเก็บภาษีปาย  ประจําป 2560 
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ    
อําเภอเมืองยะลา   จังหวดัยะลา  

 
 

เดือน/พ.ศ. 
 

 

ภาษปีาย 
 

เปาหมาย 

กันยายน 2559 
ตุลาคม – ธันวาคม 2559 

 
ธันวาคม 2559 

มกราคม – พฤษภาคม 2560 
 
 
 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 
พฤษภาคม – กันยายน  2560 

ตุลาคม 2560 
เปนตนไป 

 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
- ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี
- จัดทําหนังสือแจงใหผูที่มีหนาที่เสียภาษทีราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคาภาษี และมีหนังสือแจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3 
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
- มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมยื่นแบบ (เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ) 2 ครั้ง 
- มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษ ี3 ครั้ง ตาม ม.25 
- แจงความตอพนักงานฝายสอบสวน ฝายปกครอง(อําเภอ)  เพื่อดําเนินคดีตอผูไมยื่นแบบ 
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม 
- ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน) กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี 

 
 
 
 
 
 
     รายไดเพ่ิมขึ้น 
     รอยละ 3-5 % 
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 แผนปฏิบัตกิารจัดเก็บภาษีปาย ประจําป 2560 

องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   อําเภอเมืองยะลา    จังหวดัยะลา 
 

ลําดับ 
ที ่

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ              
2 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              

3 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนาเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1              

4 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกตอง              

5 ประเมินคาภาษี และแจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3               

6 รับชําระคาภาษี (ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)              

7 ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (2 ครั้ง)              

8 ออกหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี 3 ครั้ง ตาม ม.25              

9 แจงความตอพนักงานฝายสอบสวน ฝายปกครอง(อําเภอ)  เพื่อดําเนินคดีตอผู
ไมยื่นแบบ 

             

10 รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม              

11 ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน)  
กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษ ี

             

 
 

         
 



 - 9 - 
 
 แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจําป 2560  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   อําเภอเมืองยะลา    จังหวดัยะลา 

 
ลําดับ 

ที ่
วัน / เดือน / ป หมูที่ สถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     
วัน เวลา ดังกลาว 

อาจเปลี่ยนแปลงได 
ตามความเหมาะสม 

 วันที่  2  กุมภาพันธ  2560 1 บานคลา 09.00 – 15.00 น. 
 วันที่  7  กุมภาพันธ  2560 2 บานกะลูแป 09.00 – 15.00 น. 
 วันที่  14  กุมภาพันธ  2560 3 บานตาเซะ 09.00 – 15.00 น. 
 วันที่  21  กุมภาพันธ  2560 4 บานวังกระ 09.00 – 15.00 น. 
 วันที่  23  กุมภาพันธ  2560 5 บานทุงยอ 09.00 – 15.00 น. 
     
     
     
 

เมษายน – กันยายน 2560 
รับชําระภาษี / เรงรัดและติดตามการชําระภาษี  
 ณ  สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 2560 

เตรียมสํารวจผูคางชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ 
ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไวทําการจัดเก็บในป 2561 
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แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจําป 2560 

ภาษีบํารุงทองที่   
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   อําเภอเมืองยะลา    จังหวดัยะลา 

 
 
 

ลําดับ 
ที ่

วัน / เดือน / ป หมูที่ สถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

2. ภาษีบํารุงทองที่     
วัน เวลา ดังกลาว 

อาจเปลี่ยนแปลงได 
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2560    
  วันที่ 12  มกราคม  2560 1  โรงเรียนศรีพัฒนาราม หมูที่ 1 10.00 – 15.00 น. 
  วันที่ 17  มกราคม  2560 2  ที่ทําการ อบต.ตาเซะ  หมูที่ 2 10.00 – 15.00 น. 
  วันที่ 19  มกราคม  2560 3      ที่ทําการกํานัน ต.ตาเซะ หมูที่ 3 10.00 – 15.00 น. 
  วันที่ 24  มกราคม  2560 4 ทีท่ําการผูใหญบาน หมูที่ 4 10.00 – 15.00 น. 
  วันที่ 26  มกราคม  2560 5 ที่ทําการผูใหญบาน หมูที่ 5 10.00 – 15.00 น. 
 ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2560    
                วันที ่ 4  เมษายน  2560 1  โรงเรียนศรีพัฒนาราม หมูที่ 1 10.00 – 15.00 น. 
                วันที ่ 6  เมษายน  2560 2  ที่ทําการ อบต.ตาเซะ  หมูที่ 2 10.00 – 15.00 น. 
   วันที่  18 เมษายน 2560 3      ที่ทําการกํานัน ต.ตาเซะ หมูที่ 3 10.00 – 15.00 น. 
                วันที่  20 เมษายน 2560 4 ที่ทําการผูใหญบาน หมูที่ 4 10.00 – 15.00 น. 
   วันที ่ 25 เมษายน 2560 5 ที่ทําการผูใหญบาน หมูที่ 5 10.00 – 15.00 น. 
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แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจําป 2560 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   

องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   อําเภอเมืองยะลา    จังหวดัยะลา 
 

ลําดับ 
ที ่

วัน / เดือน / ป หมูที่ สถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

3. ภาษีปาย     
วัน เวลา ดังกลาว 

อาจเปลี่ยนแปลงได 
ตามความเหมาะสม 

 วันที่ 17 - 31 มีนาคม  2560 
1-5 บานคลา , บานกะลูแป , บานตาเซะ  

บานวังกระ และบานทุงยอ 
09.00 – 15.00 น. 

     

     

     

     

     
     
 

เมษายน – กันยายน 2560 
รับชําระภาษี / เรงรัดและติดตามการชําระภาษี  
 ณ  สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 2560 

เตรียมสํารวจผูคางชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ 
ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไวทําการจัดเก็บในป 2561 
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แผนปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบ ประจําป 2560 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย 

องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
………………………… 

 
แผนปฏิบัติหนาที่ผูรับผิดชอบ 

 -  เจาหนาที่จัดเก็บรายได / นักวิชาการจัดเก็บรายได 
  1. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
  2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณตอไป 
  3. ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
  4. รับยื่นแบบ 
  5. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขั้นตน  
  6. รับชําระภาษ/ีสงเงินรายไดประจําวัน 

 -  ผูอํานวยการกองคลัง 
  1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 
  2. ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี 
  3. แจงผลการประเมิน 
  4. ออกตรวจสอบและติดตามผูคางชําระภาษี 
  5. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 

 -  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  1. ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี 
  2. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
  3. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนด 
  4. ออกหนังสือเตือนผูไมมาชําระภาษีตามกําหนด 
  5. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานของการจัดเก็บรายได 
  6. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินตอผูไมมายื่นแบบภายใน 
                         กําหนด 

7. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 
 

/ คณะผูบริหาร... 
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-  คณะผูบริหาร 
  1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พจิารณาการประเมินใหม) 
  2. ลงมติชี้ขาดตามคํารอง และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 
  3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด 
  4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
 
 
 

(ลงชือ่)                           ผูจัดทํา/เสนอแผน 
                           (นางสาวกฤษณพร  แซซื่อ) 
                                                                นักวชิาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ 

 
 
(ลงชื่อ)         สุไลลา                   ผูตรวจสอบแผน 

                       (นางสาวสุไลลา  บาสอ) 
                                    ผูอํานวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผูเห็นชอบแผน 
                         (นางวิไล   จนัทรัตนะ ) 
                          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   

 
 
(ลงชื่อ)                            ผูอนุมัตแิผน 

                         (นายมูฮัมเหม็ด   หะมะ) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 


