
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
เรื่อง  แผนการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕9 

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

               อาศัยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552   มาตรา ๗๔ ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียม  
รวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ทั้งนี้ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลใด เมื่อมีการจัดเก็บตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นแลว ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล นั้น   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวนัที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒    เรื่อง   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   

  องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   จึงไดจัดทําแผนการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ 

 ๒๕๕9 ขึ้น  

   จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที ่ 1   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 

        (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
                                      

                แผนการจัดเก็บรายไดแผนการจัดเก็บรายได  
                                                    ประจําปประจําป  พพ..ศศ..  25525599 

  
  
 
 

กองคลัง 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

  
  
  
  
  
  

องคการบริหารสวนตําบลตาเซะองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  
อําเภอเมืองอําเภอเมือง    จังหวัดยะลาจังหวัดยะลา 

 
 
 
 
 



คาํนํา 
 

  ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ  เป็นหน่วยงานทอ้งถิ�นที�มีอาํนาจหนา้ที�ในการจดัเก็บ

รายได ้ ซึ� งจะตอ้งจดัเก็บเอง ประกอบดว้ย  การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที�ดิน ภาษีบาํรุงทอ้งที� และภาษีป้าย        

โ ดยการจดัเก็บรายไดทุ้กประเภทจะมีประสิทธิภาพไดจ้ะตอ้งครอบคลุมถึงขั�นตอนกิจกรรมที�จะดาํเนินการ

จดัเก็บรายได ้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ   จึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บรายได ้ 

ประจาํปีงบประมาณ 2559  ขึ�น เพื�อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายสูงสุด  ใหเ้ป็นแบบเดียวกนัทุกหมู่บา้น

ภายในตาํบลตาเซะ   อาํเภอเมือง  จงัหวดัยะลา  อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจในปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ    

จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามความเห็นของผูมี้อาํนาจหนา้ที�ตามกฎหมายดว้ย 

  ความมุ่งหมายสาํคญัของเอกสารนี�   คือ  การลาํดบัขั�นตอนการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษี

โรงเรือนและที�ดิน ภาษีบาํรุงทอ้งที� และภาษีป้าย  ซึ� งมีรายละเอียดสาํหรับการปฏิบติัที�จาํเป็นเพื�อความสะดวก

รวดเร็วในการปฏิบติังาน 

  อย่างไรก็ตาม   เอกสารนี� เป็นเอกสารแนะนําเท่านั� น   ความเห็นของผู ้ปฏิบัติงานหรือ           

ผูเ้กี�ยวขอ้งที�เห็นแตกต่างไปจากคาํแนะนาํนี�  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งสําหรับการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ�งขึ� น  

ต่อไป 

 

 

 

 

(นางเกษรา  โชติช่วง) 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั อบต.ตาเซะ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดเกบ็รายได้  ประจําปีงบประมาณ 2559 

กองคลงั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ 

อาํเภอเมอืงยะลา   จังหวดัยะลา 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 

ตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที�  มท 0808.3/ว 3431 ลงวนัที�  19 ตุลาคม 2552           

เรื�อง  แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลตาเซะไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของเรื�องนี� มาก  และเพื�อให้การจดัเก็บรายไดทุ้กประเภทดาํเนินการเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพ  และทนัตามระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  โดยคาํนึงถึงสภาวะดา้น

สังคม  เศรษฐกิจในปัจจุบนัมาเป็นแนวทางในการจดัเก็บรายไดด้งักล่าว โดยมิให้เกิดผลกระทบกบัประชาชน   

ที�เขา้รับบริการ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ   จึงจดัทาํแผนการจดัเก็บรายได ้ประจาํปี 2559  ขึ�น  เพื�อให้การ

ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื�อใหก้ารจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ  บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 2.2  เพื�อใหอ้งคก์รมีรายไดเ้พิ�มขึ�น  ซึ� งจะส่งผลใหส้ามารถนาํงบประมาณมาพฒันาตาํบลไดม้ากขึ�น 

 2.3  เพื�อใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจและใหค้วามร่วมมือในการเสียภาษีใหก้บัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

 2.4  เพื�อใหก้ารปฏิบติัการจดัเก็บรายไดส้อดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารบา้นเมืองที�ดี 

 
3.  เป้าหมาย   

 3.1  การจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ เพิ�มขึ�นร้อยละ 3-5 ของปีงบประมาณ 2559 

 3.2  ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการจดัเกบ็รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 3.3  การจดัเก็บรายไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น เกิดความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม 

 
4.  วธีิการดําเนินการ 

4.1 ขั�นเตรียมการ 

  - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดทาํคาํสั�ง จดัทาํประกาศ และออก

หนงัสือแจง้เวียนให้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ เพื�อจะไดม้ายื�นแบบพิมพภ์ายในกาํหนดเวลา  โดยตรวจสอบและ

คดัลอกรายชื�อผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภาษี ตาม ภ.บ.ท.6  บญัชีรายชื�อผูมี้หนา้ที�ชาํระภาษีโรงเรือนและที�ดิน  และบญัชี

รายชื�อผูมี้หนา้ที�ชาํระภาษีป้าย 

/ 4.2 ขั�นดาํเนินการ... 
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4.2  ขั�นดาํเนินการ 

-  จดัทาํประกาศ  ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้ 

  -  แต่งตั�งเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังาน 

  -  แจง้ใหผู้ที้�อยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษี ยื�นแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น 

  -  จดัทาํแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ ใหป้ระชาชนไดท้ราบและเขา้ใจ 

  -  จดัเก็บภาษีออกใหบ้ริการรับชาํระภาษีนอกสถานที� 

 4.3  หลงัดาํเนินการแลว้เสร็จ 

-  รายงานผลการจดัเก็บรายไดต่้อผูบ้ริหารและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนฯ 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2558 -  30 กนัยายน  2559 
 

6.  ผู้รับผดิชอบแผนการจัดเกบ็รายได้ 

กองคลงั   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ 
 

7.  งบประมาณ 

 ใชจ่้ายจากขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2559 
 

8.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  ภาษีจากการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ  เพิ�มขึ�นร้อยละ 3 -5  

ของปีงบประมาณ 2558 

 8.2  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหค้วามร่วมมือในการเสียภาษี 

 8.3 ลดภาระและค่าใชจ่้ายของประชาชนในการเดินทางมาเสียภาษี 

8.4  สร้างความรู้สึกที�ดีระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ที�   

8.5 ทาํใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการชาํระภาษีประจาํปี   

 8.6  การปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารบริหารบา้นเมืองที�ดี 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
- 
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แผนการจัดเกบ็ภาษีบํารุงท้องที� ประจําปี 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ 

อาํเภอเมอืงยะลา   จังหวดัยะลา  
 

 

เดือน/พ.ศ. 
 

ภาษีบํารุงท้องที�  
 

 

เป้าหมาย 

กนัยายน 2558 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 

 

 

ธนัวาคม 2558 

มกราคม - เมษายน 2559 
 

พฤษภาคม 2559 

 

มิถุนายน 2559 

กรกฎาคม 2559 

- คดัลอกบญัชีผูที้�อยูใ่นเกณฑภ์าษีในปีงบประมาณ(ลูกหนี�ตามเกณฑค์า้งรับ) 

- สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ 

- แต่งตั�งพนกังานเจา้หนา้ที�และพนกังานเก็บภาษี 

- ประชาสัมพนัธ์ขั�นตอนและวธีิการเสียภาษี 

- ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้ 

- รับชาํระภาษีปกติ 
 

- สาํรวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนัและปีคา้ง 

- รับชาํระภาษีเงินเพิ�มหลงัพน้กาํหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้�ยงัไม่ชาํระภาษี  ครั� งที� 1 

- รับชาํระภาษีเงินเพิ�มหลงัพน้กาํหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้�ยงัไม่ชาํระภาษี  ครั� งที� 2 

- รับชาํระภาษีเงินเพิ�มหลงัพน้กาํหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้�ยงัไม่ชาํระภาษี  ครั� งที� 3 
 

หมายเหตุ 

                   เดือนมกราคม- เมษายน รับชาํระภาษี ณ สาํนกังาน อบต. และออกพื�นที�ในหมู่บา้นต่างๆ ดว้ย 

 
 
 
 

 
   รายไดเ้พิ�มขึ�น 

     ร้อยละ 3-5 % 
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แผนปฏบิัติการจัดเกบ็ภาษบีํารุงท้องที� ประจําปี 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ    

อาํเภอเมอืงยะลา     จังหวดัยะลา  
 

ลาํดบั 

ที� 
กจิกรรมแยกปฏิบัติตามขั�นตอน 

ระยะเวลาการปฏิบัติการ 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สาํรวจเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ              

2 ประชาสัมพนัธ์เรื�องการเสียภาษี              

3 ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้              

4 รับชาํระค่าภาษี              

5 สาํรวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั              

6 รับชาํระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา(มี

เงินเพิ�ม) 

             

7 มีหนงัสือแจง้ไปยงัผูที้�ยงัไม่ชาํระภาษี (3 ครั� ง)              
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แผนการจัดเกบ็ภาษโีรงเรือนและที�ดิน ประจําปี 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ    

อาํเภอเมอืงยะลา    จังหวดัยะลา  
 

เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและที�ดิน เป้าหมาย 

กนัยายน 2558 

ตุลาคม 2558 

 

ธนัวาคม 2558 

มกราคม – 

กมุภาพนัธ์ 2559 

มีนาคม –  

พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

มิถุนายน –  

สิงหาคม 2559 

 

 

กนัยายน 2559 

ตุลาคม 2559 

- ตรวจสอบและคดัลอกรายชื�อผูที้�อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ (บญัชีลูกหนี�ตามเกณฑค์า้งรับ) 

- สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต์า่ง ๆ  

- ประชาสมัพนัธ์ขั�นตอนและวธีิการเสียภาษี 

- จดัทาํหนงัสือแจง้ใหผู้ที้�มีหนา้ที�เสียภาษีเพื�อยื�นแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที�รับ)  และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

- ประเมินค่ารายปี / แจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 / รับชาํระภาษี 

 

- ประเมินค่ารายปีและแจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 

- รับคาํร้องอทุธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที�รับ) / พิจารณาคาํร้อง / แจง้ผลการชี�ขาด 

- รับชาํระภาษี (ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ผลการประเมิน) 

- ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่มายื�นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาํหนด (2 ครั� ง) 

- แจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายื�นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาํหนด ตาม ม.46 หรือ ม.48 (ข) 

- สาํรวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั 

- รับชาํระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา (มีเงินเพิ�ม) 

- มีหนงัสือเตือนกรณีผูไ้ม่มาชาํระภาษีภายในกาํหนด (3 ครั� ง) 

- ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้า้งชาํระภาษี 

- มีหนงัสือแจง้เตือนวา่จะดาํเนินการยดึอายดัทรัพยสิ์น ตาม ม.44 / รับชาํระภาษีและเงินเพิ�ม 

- มีคาํสั�งยดึ อายดั เพื�อขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รายไดเ้พิ�มขึ�น 

       ร้อยละ 3-5 % 
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แผนปฏบิัติการจัดเกบ็ภาษโีรงเรือนและที�ดิน ประจําปี 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ    อาํเภอเมอืงยะลา    จังหวดัยะลา  

ลาํดับ 

ที� 
กจิกรรมแยกปฏิบัติตามขั�นตอน 

ระยะเวลาการปฏิบัติการ 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สาํรวจเตรียมแบบพิมพต่์างๆ              

2 ประชาสัมพนัธ์เรื�องการเสียภาษี              

3 ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้              

4 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที�รับ) ตรวจสอบความถูกตอ้ง              

5 ประเมินค่ารายปี/แจง้ผลการประเมิน/รับชาํระภาษี              

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

7 รับชาํระค่าภาษี (ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ผลการประเมิน)              

8 ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยื�นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาํหนด (3 ครั� ง)              

9 แจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายื�นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาํหนด ตาม ม.46 หรือ ม.48              

10 สาํรวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั              

11 รับชาํระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา (มีเงินเพิ�ม)              

12 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษี              

13 มีหนงัสือแจง้เตือนวา่จะดาํเนินการยดึอายดัทรัพยสิ์น ตาม ม.44              

14 รับชาํระภาษี และเงินเพิ�ม              

15 มีคาํสั�งยดึ อายดั เพื�อขายทอดตลาดทรัพยสิ์น              
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แผนการจัดเกบ็ภาษป้ีาย  ประจําปี 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ    

อาํเภอเมอืงยะลา   จังหวดัยะลา  

 
 

เดือน/พ.ศ. 
 

 

ภาษีป้าย 
 

เป้าหมาย 

กนัยายน 2558 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 

 

ธนัวาคม 2558 

มกราคม – พฤษภาคม 2559 

 

 

 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 

พฤษภาคม – กนัยายน 2559 

ตุลาคม 2559 

เป็นตน้ไป 

 

 

- ตรวจสอบและคดัลอกรายชื�อผูที้�อยูใ่นเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บญัชีลูกหนี�ตามเกณฑค์า้งรับ) 

- สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ  

- ประชาสัมพนัธ์ขั�นตอนและวธีิการเสียภาษี 

- จดัทาํหนงัสือแจง้ให้ผูที้�มีหนา้ที�เสียภาษีทราบเพื�อยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอ้ง / ประเมินค่าภาษี และมีหนงัสือแจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3 

- รับชาํระภาษี (ชาํระภาษีในทนัทีหรือชาํระในกาํหนดเวลา) 

- มีหนงัสือแจง้เตือนผูที้�ยงัไม่ยื�นแบบ (เมื�อใกลจ้ะสิ�นสุดเวลาที�ประกาศกาํหนดใหย้ื�นแบบ) 2 ครั� ง 

- มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้�ยงัไม่ชาํระภาษี 3 ครั� ง ตาม ม.25 

- แจง้ความต่อพนกังานฝ่ายสอบสวน ฝ่ายปกครอง(อาํเภอ)  เพื�อดาํเนินคดีต่อผูไ้ม่ยื�นแบบ 

- รับชาํระภาษีและเงินเพิ�ม 

- ดาํเนินการบงัคบัจดัเก็บภาษี (ยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น) กรณีหลีกเลี�ยงไม่ยอมชาํระภาษี 

 
 
 
 
 
 
     รายไดเ้พิ�มขึ�น 

     ร้อยละ 3-5 % 
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 แผนปฏบิัติการจัดเกบ็ภาษป้ีาย ประจําปี 2559 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   อาํเภอเมอืงยะลา    จังหวดัยะลา 

 

ลาํดับ 

ที� 
กจิกรรมแยกปฏิบัติตามขั�นตอน 

ระยะเวลาการปฏิบัติการ 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 สาํรวจเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ              

2 ประชาสัมพนัธ์เรื�องการเสียภาษี              

3 ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้เพื�อยื�นแบบ ภ.ป.1              

4 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที�รับ) ตรวจสอบความถูกตอ้ง              

5 ประเมินค่าภาษี และแจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3               

6 รับชาํระค่าภาษี (ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ผลการประเมิน)              

7 ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยื�นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาํหนด (2 ครั� ง)              

8 ออกหนงัสือเตือนไปยงัผูที้�ยงัไม่ชาํระภาษี 3 ครั� ง ตาม ม.25              

9 แจง้ความต่อพนกังานฝ่ายสอบสวน ฝ่ายปกครอง(อาํเภอ)  เพื�อดาํเนินคดีต่อผู ้

ไม่ยื�นแบบ 

             

10 รับชาํระภาษีและเงินเพิ�ม              

11 ดาํเนินการบงัคบัจดัเก็บภาษี (ยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น)  

กรณีหลีกเลี�ยงไม่ยอมชาํระภาษี 
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 แผนปฏบิัติการบริการประชาชนเคลื�อนที� ประจําปี 2559  

ภาษโีรงเรือนและที�ดิน  ภาษบีํารุงท้องที�  และภาษป้าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   อาํเภอเมอืงยะลา    จังหวดัยะลา 

 

ลาํดับ 

ที� 
วนั / เดือน / ปี หมู่ที� สถานที� เวลา หมายเหตุ 

1. ภาษีโรงเรือนและที�ดิน     
วนั เวลา ดงักล่าว 

อาจเปลี�ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

 วนัที�  10 กุมภาพนัธ์  2559 1 บา้นคลา้ 09.00 – 15.00 น. 

 วนัที�  11 กุมภาพนัธ์  2559 2 บา้นกะลูแป 09.00 – 15.00 น. 

 วนัที�  16 กุมภาพนัธ์  2559 3 บา้นตาเซะ 09.00 – 15.00 น. 

 วนัที�  17 กุมภาพนัธ์  2559 4 บา้นวงักระ 09.00 – 15.00 น. 

 วนัที�  18 กุมภาพนัธ์  2559 5 บา้นทุ่งยอ 09.00 – 15.00 น. 

     
     

     

 
เมษายน – กนัยายน 2559 

รับชําระภาษี / เร่งรัดและติดตามการชําระภาษี  

 ณ  สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 2559 

เตรียมสํารวจผู้ค้างชําระและติดตามเร่งรัดลูกหนี�ภาษีประเภทต่าง ๆ 

ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลกัฐาน เพื�อไว้ทาํการจัดเกบ็ในปี 2560 
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แผนปฏบิัติการบริการประชาชนเคลื�อนที� ประจําปี 2559 

ภาษโีรงเรือนและที�ดิน  ภาษบีํารุงท้องที�  และภาษป้าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   อาํเภอเมอืงยะลา    จังหวดัยะลา 
 

ลาํดับ 

ที� 
วนั / เดือน / ปี หมู่ที� สถานที� เวลา หมายเหตุ 

2. ภาษีบํารุงท้องที�     
วนั เวลา ดงักล่าว 

อาจเปลี�ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

 ครั� งที� 1 เดือนมกราคม 2559    

 วนัที� 20  มกราคม  2559 1  โรงเรียนศรีพฒันาราม หมู่ที� 1 10.00 – 15.00 น. 

 วนัที� 21  มกราคม  2559 2  ที�ทาํการ อบต.ตาเซะ  หมู่ที� 2 10.00 – 15.00 น. 

 วนัที� 26  มกราคม  2559 3      ที�ทาํการกาํนนั ต.ตาเซะ หมู่ที� 3 10.00 – 15.00 น. 

 วนัที� 27  มกราคม  2559 4 ที�ทาํการผูใ้หญ่บา้น หมู่ที� 4 10.00 – 15.00 น. 

 วนัที� 28  มกราคม  2559 5 ที�ทาํการผูใ้หญ่บา้น หมู่ที� 5 10.00 – 15.00 น. 

 ครั� งที� 2 เดือนเมษายน 2558    

 วนัที� 5  เมษายน  2558 1  โรงเรียนศรีพฒันาราม หมู่ที� 1 10.00 – 15.00 น. 

 วนัที� 6  เมษายน  2558 2  ที�ทาํการ อบต.ตาเซะ  หมู่ที� 2 10.00 – 15.00 น. 

 วนัที� 7  เมษายน  2558 3      ที�ทาํการกาํนนั ต.ตาเซะ หมู่ที� 3 10.00 – 15.00 น. 

  วนัที� 12 เมษายน  2558 4 ที�ทาํการผูใ้หญ่บา้น หมู่ที� 4 10.00 – 15.00 น. 

 วนัที� 13 เมษายน  2558 5 ที�ทาํการผูใ้หญ่บา้น หมู่ที� 5 10.00 – 15.00 น. 
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แผนปฏบิัติการบริการประชาชนเคลื�อนที� ประจําปี 2559 

ภาษโีรงเรือนและที�ดิน  ภาษบีํารุงท้องที�  และภาษป้าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   อาํเภอเมอืงยะลา    จังหวดัยะลา 

 

ลาํดับ 

ที� 
วนั / เดือน / ปี หมู่ที� สถานที� เวลา หมายเหตุ 

3. ภาษีป้าย     
วนั เวลา ดงักล่าว 

อาจเปลี�ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 
 วนัที� 17-31 มีนาคม  2559 

1-5 บา้นคลา้ , บา้นกะลูแป , บา้นตาเซะ  

บา้นวงักระ และบา้นทุ่งยอ 

09.00 – 15.00 น. 

     

     

     

     

     
     

 
เมษายน – กนัยายน 2559 

รับชําระภาษี / เร่งรัดและติดตามการชําระภาษี  

 ณ  สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 2559 

เตรียมสํารวจผู้ค้างชําระและติดตามเร่งรัดลูกหนี�ภาษีประเภทต่าง ๆ 

ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลกัฐาน เพื�อไว้ทาํการจัดเกบ็ในปี 2560 
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แผนปฏบิัติงานตามหน้าที�รับผดิชอบ ประจําปี 2559 

ภาษโีรงเรือนและที�ดิน  ภาษบีํารุงท้องที�  ภาษป้ีาย 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ   อาํเภอเมอืงยะลา    จังหวดัยะลา 
………………………… 

 
แผนปฏิบัติหน้าที�ผู้รับผดิชอบ 

 -  เจ้าหน้าที�จัดเกบ็รายได้ / นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ 

  1. สาํรวจเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ  

  2. ตรวจสอบและจดัทาํบญัชีผูที้�อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 

  3. ออกหนงัสือแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

  4. รับยื�นแบบ 

  5. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารขั�นตน้  

  6. รับชาํระภาษี/ส่งเงินรายไดป้ระจาํวนั 

 -  ผู้อาํนวยการกองคลงั 

  1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 

  2. ประชาสัมพนัธ์เรื�องการจดัเก็บภาษี 

  3. แจง้ผลการประเมิน 

  4. ออกตรวจสอบและติดตามผูค้า้งชาํระภาษี 

  5. แจง้ผลการชี�ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

 -  ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล 

  1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าภาษี 

  2. ประเมินค่ารายปีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงประกอบ 

  3. ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีไม่ยื�นแบบแสดงรายการภายในกาํหนด 

  4. ออกหนงัสือเตือนผูไ้ม่มาชาํระภาษีตามกาํหนด 

  5. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�งานของการจดัเก็บรายได ้

  6. แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาํเภอ) เพื�อดาํเนินต่อผูไ้ม่มายื�นแบบภายใน 

                               กาํหนด 

7. ประสานกบัอาํเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 
/ คณะผูบ้ริหาร... 



 - 13 - 

 
-  คณะผู้บริหาร 

  1. พิจารณาคาํร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 

  2. ลงมติชี�ขาดตามคาํร้อง และแจง้ผลการชี�ขาดใหผู้ร้้องทราบ 

  3. มอบอาํนาจแจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายื�นแบบภายในกาํหนด 

  4. มีคาํสั�งยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 
 
 

(ลงชื�อ)                           ผูจ้ดัทาํ/เสนอแผน 

                         (นางสาวกฤษณพร  แซ่ซื�อ) 

      นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้

 
 

(ลงชื�อ)                            ผูต้รวจสอบแผน 

                            (นางเกษรา   โชติช่วง) 

                                            ผูอ้าํนวยการกองคลงั อบต.ตาเซะ 

 
 

 

(ลงชื�อ)                             ผูเ้ห็นชอบแผน 

                          (นางวไิล   จนัทรัตนะ ) 

                             ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ   

 
 
(ลงชื�อ)                            ผูอ้นุมติัแผน 

                           (นายมูฮมัเหมด็   หะมะ) 

                             นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาเซะ 


