
 
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
เรื่อง  แผนการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

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

อาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๗๔ ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียม  รวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใด เมื่อมีการ
จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว   ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒   เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ   
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  จึงได้จัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
 ๒๕๕๖ ขึ้น  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

   

                            (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ส่วนการคลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
อ าเภอเมืองยะลา     จังหวดัยะลา 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2552           

เร่ือง  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเซะได้เล็งเห็นความส าคัญของเร่ืองนี้มาก  และเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  โดยค านึงถึงสภาวะด้าน
สังคม  เศรษฐกิจในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว โดยมิให้เกิดผลกระทบกับประชาชน   
ที่เข้ารับบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ   จึงจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2556  ขึ้น  เพื่อให้การ
ปฏิบัตงิานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  บรรลุเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 2.2  เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบลได้มากขึ้น 

 2.3  เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 2.4  เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 ของปีงบประมาณ 2556 
 3.2  ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3.3  การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 

 

4.  วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

  -  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออก
หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในก าหนดเวลา  โดยตรวจสอบและ
คัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ภ.บ.ท.6  บัญชีรายชื่อผู้มีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และบัญชี
รายชื่อผู้มีหน้าที่ช าระภาษีป้าย 

/ 4.2 ขั้นด าเนินการ... 
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4.2  ขั้นด าเนินการ 
-  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

  -   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

  -   แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  -   จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  -   จัดเก็บภาษีออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ 

 4.3  หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
-  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 -  30 กันยายน  2556 
 

6.  ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 

 

7.  งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 -5  
ของปีงบประมาณ 2556 
 8.2  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 8.3 ลดภาระและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาเสียภาษี 

8.4  สร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่   
8.5 ท าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการช าระภาษีประจ าปี   

 8.6  การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

- 
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แผนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าป ี2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
อ าเภอเมืองยะลา       จังหวัดยะลา  

 
 

เดือน/พ.ศ. 
 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
 

 

เป้าหมาย 

กันยายน 2555 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 

 
 

ธันวาคม 2555 
มกราคม - เมษายน 2556 

 

พฤษภาคม 2556 
 

มิถุนายน 2556 
กรกฎาคม 2556 

- คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีในปีงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
- แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
- รับช าระภาษีปกติ 
 

- ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบันและปีค้าง 
- รับช าระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 1 
- รับช าระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 2 
- รับช าระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 3 
 

หมายเหตุ 
                   เดือนมกราคม- เมษายน รับช าระภาษี ณ ส านักงาน อบต. และออกพื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆ ด้วย 

 

 

 

 

 
   รายได้เพิ่มขึ้น 

     ร้อยละ 3-5 % 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ    
อ าเภอเมืองยะลา     จังหวดัยะลา  

 

ล าดับ 

ที ่
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 

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 ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ              
2 ประชาสัมพันธ์เร่ืองการเสียภาษี              
3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              
4 รับช าระค่าภาษี              
5 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน              
6 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา(มี

เงินเพิ่ม) 
             

7 มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี (3 คร้ัง)              
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แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ    
อ าเภอเมืองยะลา    จังหวดัยะลา  

 

เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป้าหมาย 
กันยายน 2555 
ตุลาคม 2555 

 
ธันวาคม 2555 
มกราคม – 

กุมภาพันธ์ 2556 
มีนาคม –  

พฤษภาคม 2556 
 
 
 
 

มิถุนายน –  
สิงหาคม 2556 

 
 

กันยายน 2556 
ตุลาคม 2556 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผูท้ี่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชลีูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ตา่ง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดท าหนังสือแจ้งให้ผูท้ี่มีหน้าทีเ่สียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รบั)  และตรวจสอบความถูกต้อง 
- ประเมนิค่ารายปี / แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 / รับช าระภาษี 
 
- ประเมนิค่ารายปีและแจ้งผลการประเมนิตามแบบ ภ.ร.ด.8 
- รับค าร้องอทุธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่รบั) / พิจารณาค าร้อง / แจ้งผลการช้ีขาด 
- รับช าระภาษี (ภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่ไดร้ับแจ้งผลการประเมนิ) 
- ออกหนังสือแจง้เตือนกรณีผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด (2 ครัง้) 
- แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายืน่แบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด ตาม ม.46 หรือ ม.48 (ข) 
- ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษปีีปจัจุบัน 
- รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) 
- มีหนังสือเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด (3 ครั้ง) 
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน ตาม ม.44 / รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
- มีค าส่ังยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รายได้เพิ่มขึ้น 

       ร้อยละ 3-5 % 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ    อ าเภอเมืองยะลา     จงัหวัดยะลา  

ล าดับ 

ท่ี 
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 

ระยะเวลาการปฏิบัติการ 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ              

2 ประชาสัมพันธ์เร่ืองการเสียภาษี              

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

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

5 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษี              

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

7 รับช าระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)              

8 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด (3 คร้ัง)              

9 แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด ตาม ม.46 หรือ ม.48              

10 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน              

11 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)              

12 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี              

13 มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน ตาม ม.44              

14 รับช าระภาษี และเงินเพิ่ม              

15 มีค าสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน              
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แผนการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าป ี2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ    
อ าเภอเมืองยะลา       จังหวัดยะลา  

 
 

เดือน/พ.ศ. 
 

 

ภาษีป้าย 
 

เป้าหมาย 

กันยายน 2555 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 

 
ธนัวาคม 2555 

มกราคม – พฤษภาคม 2556 
 
 
 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 
พฤษภาคม – กันยายน 2556 

ตุลาคม 2556 
เป็นต้นไป 

 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่าภาษี และมีหนังสือแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3 
- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 2 คร้ัง 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 3 คร้ัง ตาม ม.25 
- แจ้งความต่อพนักงานฝ่ายสอบสวน ฝ่ายปกครอง(อ าเภอ)  เพื่อด าเนินคดีต่อผู้ไม่ยื่นแบบ 
- รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
- ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 

 

 

 

 

 

 

     รายได้เพิ่มขึ้น 

     ร้อยละ 3-5 % 
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 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ   อ าเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา 

 

ล าดับ 

ท่ี 
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 

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 ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ              

2 ประชาสัมพันธ์เร่ืองการเสียภาษี              

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1              

4 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง              

5 ประเมินค่าภาษี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3               

6 รับช าระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)              

7 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด (2 คร้ัง)              

8 ออกหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 3 คร้ัง ตาม ม.25              

9 แจ้งความต่อพนักงานฝ่ายสอบสวน ฝ่ายปกครอง(อ าเภอ)  เพื่อด าเนินคดีต่อผู้
ไม่ยื่นแบบ 

             

10 รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม              

11 ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน)  
กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 

             

 



   - 
 

 แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจ าปี 2556  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  และภาษปา้ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ   อ าเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา 

 

ล าดับ 

ท่ี 
วัน / เดือน / ปี หมู่ที่ สถานท่ี เวลา หมายเหตุ 

1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     

วัน เวลา ดังกล่าว 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม 

 วันที่  12 กุมภาพันธ์  2556 1 บ้านคล้า 09.00 – 15.00 น. 

 วันที่  13 กุมภาพันธ์  2556 2 บ้านเบญญา 09.00 – 15.00 น. 
 วันที่  14 กุมภาพันธ์  2556 3 บ้านตาเซะ 09.00 – 15.00 น. 
 วันที่  19 กุมภาพันธ์  2556 4 บ้านวังกระ 09.00 – 15.00 น. 
  วันที่  20 กุมภาพันธ์  2556 5 บ้านทุ่งยอ 09.00 – 15.00 น. 
     

     

     

 
เมษายน – กันยายน 2556 

รับช าระภาษี / เร่งรัดและติดตามการช าระภาษี  
 ณ  ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 2556 

เตรียมส ารวจผู้ค้างช าระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไว้ท าการจัดเก็บในปี 2557 

 

 



       

 

  

แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจ าปี 2556 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  และภาษปา้ย 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ   อ าเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ 

ท่ี 
วัน / เดือน / ปี หมู่ท่ี สถานท่ี เวลา หมายเหตุ 

2. ภาษีบ ารุงท้องท่ี     

วัน เวลา ดังกล่าว 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม 

 คร้ังที่ 1 เดือนมกราคม 2556    
 วันที่ 15  มกราคม  2556 1  โรงเรียนศรีพัฒนาราม หมู่ที่ 1 10.00 – 15.00 น. 

 วันที่ 16  มกราคม  2556 2  ที่ท าการ อบต.ตาเซะ  หมู่ที่ 2 10.00 – 15.00 น. 
 วันที่ 17  มกราคม  2556 3      ที่ท าการก านัน ต.ตาเซะ หมู่ที่ 3 10.00 – 15.00 น. 
 วันที่ 22  มกราคม  2556 4 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 10.00 – 15.00 น. 
 วันที่ 23  มกราคม  2556 5 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 10.00 – 15.00 น. 
 คร้ังที่ 2 เดือนเมษายน 2556    
 วันที่ 16  เมษายน  2556 1  โรงเรียนศรีพัฒนาราม หมู่ที่ 1 10.00 – 15.00 น. 
 วันที่ 17  เมษายน  2556 2  ที่ท าการ อบต.ตาเซะ  หมู่ที่ 2 10.00 – 15.00 น. 
 วันที่ 18  เมษายน  2556 3      ที่ท าการก านัน ต.ตาเซะ หมู่ที่ 3 10.00 – 15.00 น. 
 วันที่ 23  เมษายน  2556 4 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 10.00 – 15.00 น. 
 วันที่ 24  เมษายน  2556 5 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 10.00 – 15.00 น. 
      



  
 

 แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจ าปี 2556  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  และภาษปา้ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ   อ าเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา 

 

ล าดับ 

ท่ี 
วัน / เดือน / ปี หมู่ที่ สถานท่ี เวลา หมายเหตุ 

3. ภาษีป้าย     

วัน เวลา ดังกล่าว 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม 

 วันที่ 17-31 มีนาคม  2556 
1-5 บ้านคล้า , บ้านเบญญา , บ้านตาเซะ  

บ้านวังกระ และบ้านทุ่งยอ 
09.00 – 15.00 น. 

     

     

     

     

     

     
 

เมษายน – กันยายน 2556 
รับช าระภาษี / เร่งรัดและติดตามการช าระภาษี  
 ณ  ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 2556 

เตรียมส ารวจผู้ค้างช าระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไว้ท าการจัดเก็บในปี 2557 
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แผนปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจ าปี 2556 
ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปา้ย 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ   อ าเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา 
………………………… 

 

แผนปฏิบัติหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

 -  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  1. ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
  2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 

  3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
  4. รับยื่นแบบ 

  5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น  

  6. รับช าระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 

 -   หัวหน้าส่วนการคลัง 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 

2. ประชาสัมพันธ์เร่ืองการจัดเก็บภาษี 
  3. แจ้งผลการประเมิน 

  4. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างช าระภาษี 
  5. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
  2. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

  3. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 

  4. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาช าระภาษีตามก าหนด 

  5. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้ 
  6. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายใน 

                               ก าหนด 

7. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 

/ คณะผู้บริหาร... 
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-  คณะผู้บริหาร 

  1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
  2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 

  3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 

  4. มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

 

 

(ลงชื่อ)           ผู้จัดท า/เสนอแผน 
                     (นางสาวกฤษณพร  แซ่ซื่อ) 

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
 

 

(ลงชื่อ)              ผู้ตรวจสอบแผน 
                     (นางเกษรา    โชติช่วง) 
                                                ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 
(ลงชื่อ)                 ผู้เห็นชอบแผน 

                      (นางวิไล    จันทรัตนะ ) 
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


