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 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท มีประสิทธิภาพได้
จะต้องครอบคลุมถึงขึ้นตอน กิจกรรมที่จะด าเนินการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวฯ ต่อไป 

ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามก าหนด
ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน จึงได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีภาษี พ.ศ.2564 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายสูงสุดตามท่ีวางไว้ 
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เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
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แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจตัุรสั  จังหวัดชัยภมู ิ

 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานเป็นไปอย่างเหมาะสม 
ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการที่ดีต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ
ที่ดีเพ่ือสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการ
รับบริการ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็ บรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
  การจัดท าแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจน
โครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้ทราบงานโครงการ/กิจการที่จะเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.  เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด               
ที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 
 2.2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งข้ึน 
 2.3.  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษี โดย
ก าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บเพ่ิมข้ึนจากรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 2.4.  เพ่ือเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 2.5.  เพื่อประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการช าระภาษี 
 2.6.  เพ่ือสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดในการเสียภาษี 

3. เป้าหมาย   
 3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ  2563 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
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4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 

  - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออก
หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎระเบียบ  
โดยตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.4  

 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
- จัดประชุมพนักงาน ข้าราชการ เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัด เก็บภาษีประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
- จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

และภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  
- จัดท าโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  - ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ 
4.3 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จตามแผนภายใน
เดอืนกันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6. รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 

7. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 7.1. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงานนี้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 7.2. องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน มีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานได้ 
 7.3. ท าให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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8. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 

 งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)  องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

9. งบประมาณ 

 จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 จ านวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ จากการจัดเก็บได้เอง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหานเพิ่มขึ้น ในร้อยละ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 10.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการช าระภาษแีละค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น 

 10.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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1.พ.ร.บ.ภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น 
อบจ. อปท. มีอ านาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี (พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและ
พื้นที่มีน้ า)สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่ เก็บ
สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด 
(ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีท่ีจัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และ
ก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที ่                

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
  อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
(1) อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2) ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓) ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน) 
(๔) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาใน  หนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (ช าระภาษีหลังเดือน เม.ย. 
แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐) 
(๕) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายในก าหนดของ หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐) 
(๖) ครบก าหนด ๑๕ วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้ ส านักงานท่ีดิน
ภายในเดือน มิ.ย. 
(7) ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่ไดร้ับหนังสือแจ้ง 
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ก าหนดโทษ 

(1) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส ารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือ
หนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

(3) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

(4) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอน
ไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(5) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท 

(6) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(7) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท า
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้อง 
รับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗      ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว
ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้
เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) ส าหรับป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่า        ผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว ผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้ายนั้น
ติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามส าดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาณีเป็นหนังสือไปยังบุคคล
ดังกล่าว 

 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้าย
จนถึงงวดสุดท้ายของป ี
งวดที่ 1 มกราคม  – มีนาคม = 100% 
งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 % 
งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50% 
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 % 

 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
ภายในเดือนมีนาคมของปี 
     ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทน
เจ้าของป้าย 

 เจ้าของป้ายผู้ใด 
          (1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้อง
เสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น 
ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือ
แสดงป้าย 

หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี 
 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานท่ีดังต่อไปนี้ 

          (1) ส านักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          (2) ส านักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระท าในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          (3) สถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศหรือโฆษณา 

 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ 
สถานท่ีอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนด  ท้ังนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันท่ีช าระภาษีต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันช าระภาษีป้าย 
          การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง ไปยังสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื่นตาม  ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดแทนการ
ช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ถือว่าวันท่ีได้ท าการส่งดังกล่าวเป็นวันช าระภาษีป้าย 



-8- 
 

 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ  ที่เปิดเผยในสถานท่ีประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ 
 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้ 

          (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย 
เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นน้ันให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 5 ของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 
10ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 
          (3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่ม  ร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เศษของ
เดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพิ่ม 

 เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ           ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
บทลงโทษ 

 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง       เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1ปี  หรือ
ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000บาท หรือท้ังจ า           ทั้งปรับ 

 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
 
บัญชีอัตราภาษีป้าย 
  (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร ต่างประเทศและหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อย 
ตารางเซนติเมตร 
  (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอตัรา 40บาท ต่อห้าร้อย ตารางเซนติเมตร 
(ก) ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
(ข) ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรอืท้ังหมดอยู่ใต้หรือ ต่ ากว่าอักษรตา่งประเทศ 
  (4) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยน เป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพ
อื่นได้ โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวธิีใดๆ ให้คิดอัตราภาษี ตามจ านวนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่
ข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออก
กฎกระทรวงให้คิดอตัราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีป้ายนี ้
  (5) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 
  (6) พื้นที่ของป้ายไม่ว่าจะมรีูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้ค านวณดงันี้ 
(ก) ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตก าหนด ได้ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคณูด้วยส่วนยาวที่สดุของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 
(ข) ถ้าเป็นปา้ยที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ ให้ถือว่าตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูร่ิมสุด เป็นขอบเขตส าหรับก าหนด
ส่วนกว้างที่สุดและยาวท่ีสุด และค านวณตาม (ก) 
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(7) ป้ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล้ว 
(ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของหา้ร้อยตารางเซนตเิมตร ให้นับเปน็ห้าร้อยตารางเซนตเิมตร ถ้าไมเ่กินกึ่งหนึ่ง ให้ปดัทิ้ง 
(ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากวา่ป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีป้าย 
กรณีติดต้ังใหม ่

ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย 
รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดความกว้าง x ยาว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท, ทะเบียนพาณิชย์  หรือหลักฐานของ

สรรพากร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ย่ืนช าระทุกปี 
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย 
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และ ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี

ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
ตัวอย่างการค านวณ 
นายด า ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร    มีข้อความว่า  ร้านร่ ารวย ติดตั้ง เดือน มีนาคม 
วิธีการค านวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร) 
100 x 200 = 20,000 ตารางเซนติเมตร  
20,000 ÷ 500 = 40 หน่วย 
อัตราภาษี 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
40 x 3 = 120 บาท  
ดังนั้น นายด า ต้องช าระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ าของภาษีป้าย  
คือ 200 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 



-10- 
 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

 ๑.1 ส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอ านาจ
ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

 

 ๑.๒ จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน 

 1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        
(ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายคน) 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือขอแก้ไข 

ธันวาคม 

 1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินที่ดิน อปท.
ประเมินราคาอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 

มกราคม 

 ๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี        ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 

 1.7 จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 

 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง   

กุมภาพันธ์ 

 1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน) กุมภาพันธ์   

 1.10 รับค าร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ กุมภาพันธ์ -เมษายน 

ขั้นตอนที่ ๒   ด าเนินการจัดเก็บ  

 1.  รับช าระภาษี มีนาคม – เมษายน 

 2. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่ก าหนด พฤษภาคม - กันยายน 
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ขั้นตอนที่ ๒   กรณีปกติ  

 - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 

มีนาคม - เมษายน 

 กรณีพิเศษ  

 (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 

      - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม 
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 

 (2) ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 15 วัน           
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 

      - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม 
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 

 (3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน   

      - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม 
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 

(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  

     ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่     
(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 

กุมภาพันธ์  - เมษายน 

     ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 

     ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม - กรกฎาคม 

     ๔. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม    มีนาคม – กันยายน 
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

 1.รายงานค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ให้คณะกรรมการภาษีฯประจ าจังหวัดทราบ 

มกราคม 

 2.ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  

    -เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ช าระภาษี
ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 

พฤษภาคม 

    -ส ารวจบัญชผีู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม – มิถุนายน 

    -รายงานผู้ค้างช าระภาษีให้ส านักงานที่ดินทราบ มิถุนายน 

    -รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา(มี
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม) 

พฤษภาคม – กันยายน 

    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา 

พฤษภาคม – กันยายน 

    -ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี พฤษภาคม – กันยายน 
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

 ๑.1 ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  ตุลาคม 

 ๑.2 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 

 ๑.3 จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี
ทราบล่วงหน้าภาษีป้าย  

ธันวาคม 

ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการจัดเก็บ  

 ๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม  

      - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ
ถูกต้อง        

มกราคม - มีนาคม 

      - ประเมินค่าภาษีและก าหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ
ประเมินภาษี (ภ.ป.๓)        

มกราคม - เมษายน 

 ๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  

      - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง        เมษายน - ธันวาคม 

      - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน - ธันวาคม 

 ๒.๓ การช าระค่าภาษี มีนาคม – กันยายน 

 กรณีปกติ  

      - รับช าระภาษี (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 

มกราคม - พฤษภาคม 
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 กรณีพิเศษ  

      (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการประเมิน 

 

             - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม          เมษายน - กันยายน 

      (๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  

            ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 

            ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                   กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 

            ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม - กรกฎาคม 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

            ๔. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม - กันยายน 

            ๕. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)  

หมายเหตุ  กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง
เดือนเมษายน-ธันวาคม 

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

 ๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในก าหนดเวลา  

      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพ่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่
ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 

มีนาคม 

      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา หรือผู้ที่ยัง
ไม่ช าระภาษี 

 

           - ครั้งที่ ๑  พฤษภาคม 

           - ครั้งที่ ๒           มิถุนายน 

           - ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 

      - รับช าระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕          เมษายน - กันยายน 
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      - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)  ส่งเรื่อง
ให้นิติกร เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด 

กันยายน 

 ๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  

      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  

           - ครั้งที่ ๑      พฤษภาคม 

           - ครั้งที่ ๒      มิถุนายน 

           - ครั้งที่ ๓       กรกฎาคม 

      - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม - กันยายน 

      - ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 

ตุลาคมเป็นต้นไป 
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แผนปฏิบัติงานการบริการประชาชนเคลื่อนที่  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

 ๑.๑ เตรียมส ารวจผู้ค้างช าระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภท
ต่าง ๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือไว้ท าการจัดเก็บในปี                  
พ.ศ.2563 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 

 ๑.๒ ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ธันวาคม 

ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการจัดเก็บ  

 ๒.๑ รับช าระภาษี ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และ         
ออกบริการนอกสถานที่ 

มกราคม-มีนาคม 

 ๒.๒ รับช าระภาษี ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล มกราคม-กันยายน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
งานจัดเก็บรายได้ 
1. ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
5. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 
7. รับช าระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ 
2. แจ้งผลการประเมิน 
3. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างช าระภาษี 
4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
5. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
3. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาช าระตามก าหนด 
6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้ 
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
8. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
 

คณะผู้บริหาร 
1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
4. มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 



 

(ลงชื่อ)…………………………………….ผู้จัดท า/เสนอแผนฯ 

         (นายพงษ์สิทธิ์   ชนิลกุล)            
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

 

 

   (ลงชื่อ)……………………...………………ผู้ตรวจสอบแผนฯ 

   (นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจ านงค์) 

    ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

(ลงชื่อ).………………………………….ผู้เห็นชอบแผนฯ 

   (นางสมคิด  เที่ยงมาก) 

                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

 

 

       (ลงชื่อ).....................................ผู้อนุมัติแผนฯ 

             (นางสาวบานเย็น  พรหมภักด)ี 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


