
ประกาศองค ์การบริหารส ่วนตำบลบางขัน 
เรื่อง แผนการจ ัดเก ็บภาษ ีและพ ัฒ นารายได ้ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได ้ดำเน ินการจัดทำแผนการจัดเก ็บภาษ ีและพ ัฒนารายได ้ 
ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ ื่อให ้การจ ัดเก ็บภาษ ีอากรตามพระราฃบ ัญญ ัต ิภาษ ีท ี่ด ินและส ิ่งปล ูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบ ัญ ญ ัต ิภาษ ีป ้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึง 
กำหนดให ้องค ์การบริหารส ่วนตำบลเป ็นหน ่วยงานบริหารราชการแผ่นด ิบท ี่ม ีหน ้าท ี่ดำเน ินการจัดเก ็บภาษ ีอากร 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๓ / ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑ ๙  ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง 
แนวท-างการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเน ินการจัดเก ็บภาษ ีด ังกล ่าว 
เพ ื่อเป ็นการเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการจ ัดเก ็บภาษ ี และเร ่งร ัดการจัดเก ็บภาษ ีชององค ์การบริหาร 
ส่วนตำบล เป ็นไปด้วยความเร ียบร้อยถ ูกต ้องท ันตามกำหนดระยะเวลาและเก ็บรายได ้ให ้ม ีประส ิทธิภาพ จึงได้ 
กำห น ดแผน การจ ัด เก ็บ ภาษ ีและพ ัฒ น ารายได ้ โดยกำหนดผู้ร ับผ ิดชอบ ระยะ เวล าก าร เส ียภ าษ ี ข ั้นตอนการ 
ดำเน ินการ ช ่วงเวลาดำเน ินการจ ัดเก ็บ  องค ์การบริหารส ่วนตำบลบางข ันจ ึงขอประกาศใช ้แผนการจัดเก ็บภาษ ี 
และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายสง่า ปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน



แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช



คา่นา่

ด้วยองค์การ‘บริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช •เป็นหน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ ึ่งม ีอำนาจหน ้าท ี่ในการดำเน ินการจัดเก ็บรายได ้ท ี่ต ้องจ ัดเก ็บเอง ซ่ึง 
ประกอบด้วย ภาษีที่ด ินและสิ่งปลูกลร้าง ภาษ ีป ้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง  ๆ ทั้งนี้เพื่อการ 
จัดเก็บรายได้ทุกประเภท มีประสิทธภาพได้จะต้องครอบคลุมถีงฃั้นตอน กิจกรรมที่จะดำเนินการในการ 
จัดเก็บรายได้ดังกล่าวๆ ต่อไป ^

ดังน้ัน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม 
กำหนด ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จึงได้กำหนด แนว 
ทางการปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการจ ัดเก ็บรายได ้ ประจำป ีภาษ ี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพ ื่อเป ็นแนวทางในการ 
ปฏิบ้ติงานให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด

จัดทำแผนโดย

(นางสาวฉวีวรรณ บุญชูดำ) 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัน อำ๓ อบางจัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
*#*##***#**#**##**##*###########*###*

๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การดำเนิน■ งานด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 

เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบาย 
การปฏิรูประบบราชการและการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดี ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาซน และเกิดผลสัมฤทธี้ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเซิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดชั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประซาซน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อ 
สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการ 
รับบริการ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อเป ็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานชองพนักงานและเจ้าหน้าที่ท ี่ 
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

การจ ัดทำแผนการจ ัดเก ็บภาษ ีและพ ัฒ นารายได ้ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ด ินและสิงปลูกสร้าง และแผนปฏิบ ัต ิการจัดเก ็บภาษีป ้าย 
ตลอดจนโครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบงานโครงการ/ 
กิจการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย 
สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี โดย 

กำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓. เพื่อเป็นการปรับลดชั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
๔. เพื่อสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประซาซน ตลอดจนผู้เสียภาษีไดรับความ 

พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี

๓. วิธีการดำเนินงาน
๑. จัดประชุมพนักงาน ช้าราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

และภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ
๓. จัดทำโครงการ และกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ 
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ
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๔. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

กันยายนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๔. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

ฝ่ายพัฒนารายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิพัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมี 
การดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน 

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ฝ่ายพัฒนารายได้จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอปด้วยแผนปฏิบัติการ 

จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๖. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๑. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีทิศทางและแผนงานที่ขัดเจน โดยใช้แผนการ 

ดำเนินงานนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
๒. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันมีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถ 

ตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานได้
๓. ทำให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ผู้รับผิดชอบแผน
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัด 

นครศรีธรรมราช

๘. งบประมาณ
จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.

๒๔๖๔

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.® มีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้มีความถูกต้อง ครบล้วน และเพิ่มประสิทธิภาพใบการจัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น 
๙.๒ การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป็าหมาย จำนวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง 

 ๆ จากการจัดเก็บได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันเพื่ม่ขึ้น ในอัตราร้อยละ ๓ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔

๙.๓ มีการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
๙.๔ มีมาตรการแรงจูงใจใ'นการเสียภาษีของประซาซน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความ 

พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี



แผนปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ ประจำปีงบประมา๓ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำ๓ อบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
*************************************

เจ้าหน้าท ี่/เจ ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้
๑. สำรวจ/เตรียมแบบ,พิมพ์ต่าง ๆ
๒. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
๓. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
๔. ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
๕. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น
๗. รับชำระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน

หัวหน้าฝ ่ายพัฒนารายได้/ผู้อำนวยการกองคลัง
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบๆ 
๒. แจ้งผลการประเมิน 
๓. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี 
๔. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
๕. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี
๒. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
๓. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
๔. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระตามกำหนด
๕. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้
๖. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด
๗. ประสาบกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ

คณะผู้บริหาร
๑. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
๒. ลงมติชี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
๓. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
๔. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(นางสาวอวิวรรณ บุญชูดำ) 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
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(ลงซ่ือ) ผุ.ตรวจทานแผนฯ
(นางสาวเนาวรัตน์ แกวคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสง่า ปรีซา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

(นายสง่า ปริซา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ปฏิปตหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน



แผนปฏิบัติการจัด๓บภาษีท่ีดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำ๓ อบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

5

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา
ขั้นตอนที่ ๑ การดำเนินการ

๑.๑ แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนด 
ระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตุลาคม -  พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑.๒ จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม -  พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑.๓ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ภ.ด.ส.๓) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล)

ภายใน่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑.๙ ประซาซนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ 
ขอแก้ไข

พฤศจิกายน -  ธันวาคม ๒๕๖๔

๑.๕; ประขาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม ๒๕๖๔ -  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑.๖ จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม ๒๕๖๕
๑.๗ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูก 
สร้าง (ภ.ด.ส.๑)

ก่อนวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๘ แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสีย 
ภาษี

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๙ การขำระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการจัดเก็บ .

๑. รับขำระภาษี มีนาคม -  เมษายน ๒๕๖๕
๒. รับขำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กำหนด พฤษภาคม -  กันยายน ๒๕๖๕
กรณีปกติ
- รับขำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือขำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน)

มีนาคม -  เมษายน ๒๕๖๕

กรณีพิเศษ
(๑) ขำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕; วัน นับแต่วันท่ี 
ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)

- รับขำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๔๐ และเงินเพิ่ม ร้อยละ 
๑ ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเปีน ๑ 
เดือน

พฤษภาคม -  กันยายน ๒๕๖๕

(๒) ขำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)

- รับขำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๒๐ และเงินเพิ่ม ร้อยละ 
๑ ต่อเดือน ของจำนวนเงินภ่าษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ 
เดือน

พฤษภาคม -  กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ขำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน
- รับขำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๑๐ และเงินเพิ่ม ร้อยละ 

๑ ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ 
เดือน

พฤษภาคม -  กันยายน ๒๕๖๕
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ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
(๔) ผ้รับใ]ระเมินไม,พอใจในผลการประเมินภาษี

๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ 
(ลงทะเบียนเลขที่รัช)

กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๔๖๔

๒. ออกหมายเรียกให้มาขี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์ -  มิถุนายน ๒๔๖๔
๓. ขี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม -  กรกฎาคม ๒๔๖๔
๔. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม มีนาคม -  กันยายน ๒๔๖๔

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
๑. ไม่ชำระภาษีภายใบกำหนดเวลา

- เมือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระ 
ภาษีให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี

พฤษภาคม ๒๔๖๔

- สำรวจบัญฃีผู้ค้างชำระภาษีบีจจุบัน พฤษภาคม -  มิถุนายน ๒๔๖๔
- รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา 

(มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)
พฤษภาคม -  กนยายน ๒๔๖๔

- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้!ม่มาชำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา

กรกฎาค่ม -  สิงหาคม ๒๔๖๔

-ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค ้างชำระภาษี สิงหาคม ๒๔๖๔
- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยืด อายัดและ 

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ดาม ม.๖๒ เมื่อพ้นเก้า 
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

กันยายน ๒๔๖๔

๒. รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงาบที่ดินทราบ มิถุนายน ๒๔๖๔
๓. รายงานคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ 
คณะกรรมการภาษฯี ประจำจังหวัดทราบ

มกราคม ๒๔๖๖
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แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำ๓ อบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ

๑.๑ ตรวจสอบและคัดฺเลือกรายซื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน 
ปีงบประมาณ (บัญชีลกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

กันยายน

๑.๒ สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ตุลาคม
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม -  กุมภาพันธ์
๑.๔ จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง 
รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี 
ทราบล่วงหน้าภาษีป้าย

ธันวาคม

ขั้นตอนที่ 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
- ประเมินค่าภาษีและมหีนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน -  ธันวาคม

๒.๓ การชำระค่าภาษี มีนาคม -  กันยายน
กรณีปกติ

- รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา)

มกราคม -  พฤษภาคม

กรณีพิเศษ
(๑) ชำระภาษีเกินเวลาทีก่ำหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันท่ีไต้รับ 

แจ้งผลการประเมิน
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม เมษายน - กันยายน

(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
๒. ออกหมายเรียกให้มาซี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
๓. ชีข้าดและแจ้งผลใหผู้้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม - กรกฎาคม
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ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
๔. รับขำระภาษีและเงินเพิ่ม มีนาคม - กันยายน
๔. ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสูศ่าล)

หมายเหต กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การขำระค่าภาษีและการอทธรณีให้ปฏิบัติระหว่าง
เดือนเมษายน-ธันวาคม
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

๓.๑ ไมยนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ย่ืนแบบ (เพื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ 

ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ)
มีนาคม

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ที่ยัง
ไม่ขำระภาษี

- ครั้งท่ี ๑ พฤษภาคม
- คร้ังท่ี ๒ มิชนุายน
- ครั้งท่ี ๓ กรกฎาคม

- รับขำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๔ เมษายน - กันยายน
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) ส่งเรื่อง กันยายน

ใหน้ิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ฝ่ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในกำหนด
๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมขำระภาษีภายในกำหนดเวลา

- มหีนังสือแจ้งเตือนผ้ทียั่งไม่ขำระภาษี
- ครั้งท่ี ๑ พฤษภาคม
- ครั้งท่ี ๒ มิถุนายน
- ครั้งท่ี ๓ กรกฎาคม

- รับขำระภาษีและเงินเพิ่ม พฤษภาคม - กันยายน
- ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 

ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมขำระภาษี
ตุลาคมเป็นต้นไป



ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำ๓ อบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

9

รายการ

แยกปฏิบัติตามขั้นตอน
------------ .------- ------- -------------_---------------- --------- L____ i ____________

Q S d  a

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม•ค- ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.
ระยะเวลาการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£'๖๕

ส.ค. ก.ย.
หมาย
เหตุ

ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการ
๑.๑ แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดระยะเวลาลงสำรวจ 
ที่ดินและสิ่งปลกสร้าง < - ->

๑.๒ จัดทารายการทีดินและสิงปลูกสร้าง___________________
๑.๓ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) แลร
แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง < - ->
(รายบุคคล)_______ 3________________________________________________________________________
๑.๔ ประชาซนตรวจลอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแกไข <r
ร).๕ ประซาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ->
๑.๖ จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิงปลูกสร้าง___________
๑.๗ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑.๘ แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผ้เสียภาษี
!).๙ การชำระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน

ขั้นตอนที่ ๒ ตำเนินการจัดเก็บ
๑. รับชำระภาษี <- ->
๒. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กำหนด
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ระยะเวลาการปฏิบัติการ ป็งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ ® ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.* ก.พ. มี.ค. . เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย, เหตุ
แยกปฎิบั'ติตามขั้นตอน
กรณีพิเศษ
(๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน นัใเแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
หนังลือเตือน)

- รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๔๐ และเงินเพิ่ม ร้อยละ ๑ ต่อ 
เดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน

ร' ,____ _ะร.ร

๒) ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน ๑๔ วัน นับแต่วับที่ได้รับแจ้ง 
หนังลือเตือน)

- รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๒๐ และเงินเพิ่ม ร้อยละ ๑ ต่อ 
เดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน

•รร>

(๓) ชำระภาษีก่อนได้รับหนังลือแจ้งเตือน
- รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๑๐ และเงินเพิ่ม ร้อยละ ๑ ต่อ 

เดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน
ร.ร ะ̂

(๔) ผ้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคำร้องคัดค้านขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่(ลงทะเบียนเลขที่รับ) < — — >
๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ <— — >
๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้คัดค้านทราบ / รร. ร
๔. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ’ร.ร ร>

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
๑. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระภาษี ให้มีหนังลือ 
แจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี

- สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีบีจจุบัน < — — >

หมาย



ราย ู/ทร ' -
ระยะเวลาการปฎิบติการ ปีงนประมาณ พ.ศ. ๒<£๖*' หมาย

เหตุต.ค. พ.ย. 1 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย" พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แยกปฏิบัติตามขั้นตอน

- รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเบี้ยปรับ 
และเงินเพิ่ม)

ร 'ร. ------^

- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
< — >

-ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค ้างชำระภาษี ร' 'ร.ร. ร

- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.๖๒ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ไค้รับหนังสือ 
แจ้งเตือน

>

๒. รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงานที่ดินทราบ < - >

๓. รายงานคำนวณภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการภาษีฯ 
ประจำจังหวัดทราบ
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องคการบริหารส่วนตำบลบางขัน อำ๓ อบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ
ระยะเวลาการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมาย

เหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แยกปฏิบัติตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการ
๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายซื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน 
ปีงบประมาณ (บัญชีลกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) < — >
๑.๒ สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ «:....>
๑.๓ ประซาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี « ----- — >
๑.๔ จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง 
รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี 
ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ ๒ ตำเนินการจัดเก็บ
๒.๑ กรณีมีฟ้ายก่อนเดือนมีนาคม

- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ 
ถูกต้อง

... \V ร

- ประเมินค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการประเมิน 
ภาษี (ภ.ป.๓) / .......ร />
๒.๒ กรณีมิป้ายหลังเดือนมีนาคม

- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง 1ร "ร,\
ประเมินค่าภาษีและมิหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.■ ๓) <------- ---- ะ̂ .
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ระยะเวลาการปฏิ<บดการ ป็งน'นระมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

รายการ ต.ค. พ:ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม. ย.ร พ.ค. มี.ย. ก.’ค. ส.ค. ก.ย. เหศุ
นฟกปฏิบัติตามขั้นต%น . ' '
๒.๓ การชำระค่าภาษี ร ' __ ะะ*‘ร: ร*

กรณีปกติ
- รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) < — — >

กรณีพิเศษ
(๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๔ วัน)นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ผลการประเมิน
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม Z ____ 1 N--

(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
-รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) ___ร. ----
-ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ ร ' รร ร*

-ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.'ป.๔) __ะ*,ร:-------- ร?

-รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม
■ ปฏิบัติตามคำส่ังศาล (กรณีนำคดีไปส่ศาล)

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ 
ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ) < - >

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ที่ยังไม่ 
ชำระภาษี

- ครั้งท่ี ๑
- ครั้งท่ี ๒ % -■»

หมาย
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รายการ-
ระยะเวลาการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมาย

เหตุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แยก'ปฏิบ’ตติามifนตอน พ '

- ครั้งท่ี ๓
- รับชำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕: ร'

- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) ส่งเรื่องให้ 
นิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในกำหนด
๓ .๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้,ที่ยังไม่ชำระภาษี
- ครั้งท่ี ๑ >
- ครั้งท่ี ๒ < —>
- ครั้งท่ี ๓ —

- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม ____ ะรฺV^ ------
- ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 

ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี
ตุลาคม 
เป็นต้น 
ไป
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แผนภูมข้ัินตอนการจัดเก็บภาษทีีดิ่นและสงิปลูกสร้าง

๑. แต่งตเงเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงาน 
ประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 
to. สำรวจท่ีดินและสิงปลูกสร้าง 
๓. ทำนัญษีรายการท่ีดิน แสดงประ๓ท 
จำนวน และขนาด
๙. กรมธบารักษีส่งราคาประเมินท่ีดินและ 
สิงปลูกสร้างให้ อปท.

A

เตรียมการ อปท.
4

ประกาศนญัตร้ายการทีด่นิ แสดงประเภท
จำนวน และขนาด

ประกาศราคาประเรน อตัราภาป ีและ 
รายละเอยีดทีจ่ำเปน็ กอ่นวันที่ ๑ กพ. ของปี ประชาชนตรวจล่อน ไม่^กต้อง 

ขอแกไชต่อทู่[นรีหารต้องถ่ิน
แจ้งการประเมนิภายในเดอืน กพ. ของทุกปี

ปีจอุนันทู่[เปียภาปีถ่ินแนน 
แจง้รายการเทีอ่เสยีภาปี
ท ี ่อปท.

ผูเ้สยีภาษรัีบแจ้ง

C
5 .

ประขาขนเสยีภาษี

พอใจการประเมนิ ไม่พอ'ใจการ,ประเมิน

ภายในเดอืนเมษายน

ท่ี อปท.

*
?

“วT
ทางไปรษณยี

—

ผา่นธนาคาร

หลงัเดอืนเมษายน— i —
อปท. แจ้งเดอืน

— -0 -—

C ส์นคัดด้านต่อผู้บริหารท้องถ่ินภายใน ๓0 วัน Jp

๑. เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเดือ่น 
เบีย้ปรับร้อยละ ๒๙ 
๒. เสียภายในกำหนดหนงัสอืแจ้งเดือน 
เบีย้ปรับร้อยละ ๙๐ 
๓. เสียเกินกำหนดในหนงัสิอแจ้งเดือน 
เบ้ียปรับ ๑ เทา่ของคา่ภาษี 
๔. เสยีเงินเพิม่อีกร้อยละ ๑ ต่อเดือน 
ของภาษดีา้ง

7~ไ— Tไม,เสยีภาษภีายใบ ๙๐ วัน อปท. มอีำนาจยึด 
อายดั แล่ะขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ผู้บริหารเห้นด้วยไโ 
แจง้ผูเ้สยีภาษเีพือ่ 
ขำระภาษหีริอใทม้า 
รับเงินคืน (กรร่น1ด้ 
ขำระเงินแลว้)
ภายใน ©๕ วัน

ผู้บริหารไม่เห็นด้วย

ทู่[เสียภๆปีอุทรรท}ต่อคณะกรรมการ 
วิป็จนยัอุทรรถ}ภายใน ๓0 วัน 
นับแต่ไต้รันแจ้ง

ผูเ้สยีภาษนี]เหบ็ดว้ย

ผู้เสยีภาษเีหน็ด้วย
43-

ขำระภาษี
ฟอ้งศาลภายใน 
๓๐ วัน นับแต่ได้ 
รับคำวินิจฉัย

หมายเหตุ 
-การดำเนนิการที 
เปลีย่นแปลงไปจากกฎหมาย 
เดิม
-  ปภีาษหีมายถงึ ปีปฏิทิน 
(๑ มค. ของปี

อปท. สง่ตอ้มลูการจ้ตเถิน่ จำนวนภาปี 
ทีจ้่ดเถ่ิน มลูคา่ทีดิ่นและถ่ิงปปกีสh  ง

คณะกรรมการภๆปทีีดิ่นและรงป§กสรัางประจำจังหวัด

มท. ประมวลผล
2

กกถ.


