
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒(ราอ<£

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการของกฎหมาย ตลอดจนเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ได้ 
ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และงานมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดเก็บชององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตาเชะ จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศน้ี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นางวิไล จันทรัตนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ



I

แผนการจดัเกบ็ภาษ ี
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕:

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเฃะ 
อำ๓ อเมือง จังหวัดยะลา

กองคลัง : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้



ค่าน่า

การปฏิบัติงาน'ดานฦกรจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้ ซึ่งนับว่าเป็น'ปิจจัยสำคัญยิ่ง 
เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่า'?มีระบบ ษีองกันการสูญเสียเงินรายได้ เพื่อรักษาทรัพย์สินและ 
ผลประโยชน์ของทางราชการขจัดปิญหาการทุจริตคอรัปชั่น และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างโปร่งใส มี 
ประสิทธิภาพสร้างภาพลักษณ์ทีดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมดังคำที่กล่าวว่า “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด”

ดังน้ัน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องการบริหารส่วนตำบลตาเชะ จึงจัดทำ 
แผนการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒<£๖๕: เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายไดให้เป็นไป 
ลำดับชั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไป 
และพระราชบัญญัติภาษีที่ด ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และภาษี'ป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ตาม และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นชั้นตอน และเกิดประสิทธิผล 
สูงสุดต่อทางราชการ

อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้เป ็นเอกสารแนะนำเท ่าน ั้น ความเห ็นของผู้ปฏิบ ัต ิงานหรือ 
ผู้เกี่ยวข้องที่เห็นแตกต่างไปจากคำแนะนำนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแกไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

.'■ .ป!
(นางสาวสุไลลา บาสอ)

1"' ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตาเซะ



แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
กองคลัง : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
*************************************

๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะเปีนไป 

อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป 
ระบบราชการ และการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการท่ีดีต้องเปีนไปเพ่ือประโยชน์สุขของประซาซน 
และเกิดผลล้มฤทธ้ีต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของ 
ประซาซน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมืการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือสามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประซาซนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ข้ึนเพ่ือเปีนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเพ่ือให้การ 
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเปีนไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตาม 
เป๋าหมายท่ีวางไว้

การจัดทำแผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติ 
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจนโครงการในด้านการจัดเก็บ 
ภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้ทราบงานโครงการ/กิจการท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบป์ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยสามารถนำไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 
ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมท้ังหมด 
ท่ีจะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากย่ิงข้ึน 

๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีโดย 
กำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓ ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔. เพื่อเป็นการปรับลดข้ันตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
๕. เพ่ือประซาซนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชำระภาษี 
๖. เพ่ือสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประซาซน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจ 

สูงสุดในการเสียภาษี 
๓. วิธีการดำเนินงาน

๑. จัดประชุมพนักงาน ข้าราซการ เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซ่ึงประกอบด้วย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และ 
ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการต่าง ๆ

๓. จัดทำโครงการ และกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีจะจัดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ 
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ

/ ๔.ระยะเวลา....
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๔. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้น้ีต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

กันยายนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม 
ท่ีจะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล 

ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทำแผนการดำเนินงาน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วย 

แผนปฏิบ้ตการจัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ของปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

๖. ประโยขน์ฃองแผนการดำเนินงาน
๑. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ มีทิศทางและแผนงานท่ีซัดเจน โดยใข้แผนการดำเนินงานน้ี 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ มีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถตอบสนอง 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานได้
๓. ทำให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๗. ผู้รับผิดชอบแผน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

๘. งบประมาณ
จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. จำนวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอบุญาตต่าง  ๆ จากการจัดเก็บได้เอง ขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลตาเซะเพ่ืมข้ึน ในร้อยละ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ประซาซนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการซำระภาษีและค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตต่าง  ๆให้แก่ท้องถ่ิน
๓. แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองท่ีดื

/แผนปฏิบัติตาม..
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แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเฃะ อำ๓ อเมือง จังหวัดยะลา

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๑. สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
๒. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เลียภาษีในปีงบประมาณต่อไป
๓. ออกหนังสือแจ้งผู้เลียภาษีทราบล่วงหน้า
๔. ประซาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
๕. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างด้น
๗. รับชำระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน

ผู้อำนวยการกองคลัง
๑. ตรวจสอบความถูกต้อง'ของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการย่ืนแบบ-ๆ 
๒. แจ้งผลการประเมิน
๓. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี 
๔. แจ้งผลการข้ีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
๕. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๑. ประซาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี
๓. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
๕. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระตามกำหนด
๖. ตรวจสอบตืดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานของการจัดเก็บรายได้
๗. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพ่ือดำเนินต่อผู้ไม่มาย่ืนแบบภายในกำหนด
๘. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ

คณะผู้บริหาร
๑. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
๒. ลงมติขี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการข้ีขาดให้ผู้ร้องทราบ 
๓. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาย่ืนแบบภายในกำหนด 
๔. มีคำส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน



(ลงซ่ือ), 1ผ้จัดทำ/เสนอโครงการโพ'~
(นางสาวกฤษณพร แซ่ซ่ือ)

นักวิซาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงซ่ือ), ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุไลลา บาสอ) 

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงซ่ือ)...,
(นางวิไล จันทรัตนะ)

ผู้พิจารณาโครงการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงซ่ือ). ผู้อนุมัติโครงการ
(นางวิไล จันทรัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎินัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ



องค์การบริหารส่วนตำบลตาเ'ชะ อำ๓ อเมือง จังหวัดยะลา

ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ

๑.๑ สำรวจข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดยอาสัยอำนาจ 
ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ตุลาคม -  พฤศจิกายน

๑.๒ จัดทำรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พฤศจิกายน
๑.๓ ประกาศบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
(ภ.ด.ส.๓) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชี 
รายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (รายคน)

พฤศจิกายน

๑.๔ ประซาซนตรวจสอบรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เพ่ือขอแก้ไข

ธันวาคม

๑.๕ กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินท่ีดิน อปท. 
ประเมินราคาอัตราภาษีที่จัดเก็บ

มกราคม

๑.๖ ประซาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม - กุมภาพันธ์
๑.๗ จัดทำบัญชีราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มกราคม
๑.๘ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและส่ิง 
ปลูกสร้าง

กุมภาพันธ์

๑.๙ แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. ๗) (ลงทะเบียน) กุมภาพันธ์
๑.๑๐ รับคำร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ กุมภาพันธ์ ■ เมษายน

ข้ันตอนท่ี ๒ ตำเนินการจัดเก็บ
๑. รับขำระภาษี มีนาคม -  เมษายน
๒. รับขำระภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาท่ีกำหนด พฤษภาคม - กันยายน
กรณีปกติ
- รับขำระภาษี (ขำระภาษีในทันที หรือขำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน)

มีนาคม - เมษายน

กรณีพิเศษ
(๑) ขำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่ 
วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือเตือน)

- รับขำระภาษี เบ้ียปรับ ร้อยละ ๔๐ และเงินเพ่ิม 
ร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือน 
นับเป็น ๑ เดือน

พฤษภาคม - กันยายน

(๒) ขำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด (ไม่เกิน ๑๕ วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือเดือน)

- รับขำระภาษี เบ้ียปรับ ร้อยละ ๒๐ และเงินเพ่ิม 
ร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือน 
นับเป็น ๑ เดือน

พฤษภาคม - กันยายน



-๖-

ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
(๓) ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน

- รับชำระภาษี เบ้ียปรับ ร้อยละ ๑๐ และเงินเพ่ิม 
ร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเตือน 
นับเป็น ๑ เดือน

พฤษภาคม - กันยายน

(๔) ผ้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ 

(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)
กุมภาพันธ์ - เมษายน

๒. ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
๓. ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม - กรกฎาคม
๔. รับชำระภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม มีนาคม -  กันยายน

ข้ันตอนท่ี ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
๑.รายงานคำนวณภาษีที่ดินและสิงปgกลร้าง 
ให้คณะกรรมการภาษีฯประจำจังหวัดทราบ

มกราคม

๒.ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
•เม่ือใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ีประกาศกำหนดให้ชำระภาษี 

ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ชำระภาษี
พฤษภาคม

•สำรวจบัญขีผู้ด้างชำระภาษีบีจจุบัน พฤษภาคม -  มิถุนายน
•รายงานผู้ด้างชำระภาษีให้สำนักงานท่ีดินทราบ มิถุนายน
•รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา(มี 

เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม)
พฤษภาคม -  กันยายน

•มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา

พฤษภาคม -  กันยายน

•ออกตรวจสอบAปพบผู้ด้างชำระภาษี พฤษภาคม -  กันยายน



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒<£๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำ๓ อเมือง จังหวัดยะลา

แยกปฏิบัติดามข้ันตอนของกิจกรรม

ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ

๑.๑ สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ตุลาคม
๑.๒ ประซาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม - กุมภาพันธ์
๑.๓ จัดทำหนังสือแจ้งใหผู้้มืหน้าท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดง 
รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี 
ทราบล่วงหน้าภาษีป้าย

ธันวาคม

ข้ันตอนท่ี ๒ ตำเนินการจัดเก็บ
๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม

- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ 
ถกต้อง

มกราคม - มีนาคม

- ประเมินค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ 
ประเมินภาษี (ภ.ป.๓)

มกราคม - เมษายน

๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถกต้อง เมษายน - ธันวาคม
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน - ธันวาคม

๒.๓ การขำระค่าภาษี มีนาคม -  กันยายน
กรณีปกติ

- รับขำระภาษี (ขำระในวันย่ืนแบบหรือขำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา)

มกราคม - พฤษภาคม

กรณีพิเศบ
(๑) ขำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันท่ีไต้รับ 

แจ้งผลการประเมิน
- รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม เมษายน - กันยายน

(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
๒. ออกหมายเรียกให้มาซ้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี กุมภาพันธ์ - มิชุนายน
๓. ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม - กรกฎาคม



-๘ -

ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
๔. รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม - กันยายน
๕ . ปฏิบัติตามคำส่ังศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)

หมายเหต กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การย่ืนแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอทธรณีให้ปฏิบ้ตระหว่าง 
เดือนเมษายน-ธันวาคม
ข้ันตอนท่ี ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

๓.๑ ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเดือนผู้ท่ียังไม่ย่ืนแบบ (เพ่ือใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ี 

ประกาศกำหนดให้ย่ืนแบบ)
มีนาคม

- มีหนังสือแจ้งเดือนผู้ท่ีไม่ย่ืนแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ท่ียัง 
ไม่ชำระภาษี

- คร้ังท่ี ๑ พฤษภาคม
- คร้ังท่ี ๒ มีชุนายน
- คร้ังท่ี ๓ กรกฎาคม

- รับชำระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๔ เมษายน - กันยายน
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) ส่งเร่ือง 

ให้นิติกร เพ่ือดำเนินคดีแก่ผูไม่ย่ืนแบบ ภ.ป.๑ ภายในกำหนด
กันยายน

๓.๒ ย่ืนแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเดือนผ้ท่ียังไม่ชำระภาษี

- คร้ังท่ี ๑ พฤษภาคม
- คร้ังท่ี ๒ มิถุนายน
- คร้ังท่ี ๓ กรกฎาคม

- รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม พฤษภาคม - กันยายน
- ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 

ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี
ตุลาคมเนินต้นไป



- ๙ -

แผนปฏิบัติงานการบริการประซาซนเคลื่อนท่ี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำ๓ อเมีอง จังหวัดยะลา

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนซองกิจกรรม

ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ

๑.๑ เตรียมสำรวจผู้ค้างชำระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภท 
ต่าง  ๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือไว้ทำการจัดเก็บในปี 
พ.ศ.๒๕

ตุลาคม-พฤศจิกายน

๑.๒ ประซาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ธันวาคม
ข้ันตอนท่ี ๒ ตำเนินการจัดเก็บ

๒.๑ รับชำระภาษี ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และ 
ออกบริการนอกสถานท่ี

มกราคม-มีนาคม

๒.๒ รับชำระภาษี ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล มกราคม-กันยายน


