
แผนการจัดเกบ็รายได้ 

ประจําปีงบประมาณ 2562 

กองคลงัองค์การบริหารส่วนตําบลตะกัวป่า 

  

 
  

   

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า 

อาํเภอหนองสองห้อง    จังหวดัขอนแก่น 

  
  



คาํนํา  

                    ดว้ยองค์การบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า  เป็นหน่วยงานทอ้งถินทีซึงมีอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินการจดัเก็บ

รายไดที้ตอ้งจดัเก็บเอง  ซึงประกอบดว้ย   ภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีป้าย ภาษีบาํรุงทอ้งที  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ต่าง ๆ  ซึงการจดัเก็บรายไดทุ้กประเภทจะมีประสิทธิภาพไดจ้ะตอ้งครอบคลุมถึงขนัตอน กิจกรรมทีจะดาํเนินการจดัเก็บ

รายได ้ 

                   ดงันนั   เพือใหก้ารจดัเก็บภาษีทุกประเภทดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ถูกตอ้ง  ทนัตามกาํหนด

ระยะเวลา และเก็บรายไดใ้ห้มีประสิทธิภาพ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า  จึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติังานดา้น

การจดัเก็บรายได ้ประจาํปี 2562 ขึนเพอืใหก้ารปฏิบติับรรลุเป้าหมายสูงสุด  

  

                                         

                                             

                                                    งานพฒันารายได ้

                                         องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         



                              แผนการจัดเกบ็ภาษแีละพฒันารายได้ ประจําปีงบประมาณ 2562 

กองคลงั  

องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า    อาํเภอหนองสองห้อง   จังหวดัขอนแก่น 

1. หลกัการและเหตุผล 

               ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า  มีนโยบายเร่งรัดการจดัเก็บรายไดใ้หท้วัถึง  และเป็นธรรมโดยคาํนึงถึง

สภาวะดา้นสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในปัจจุบนัมาเป็นแนวทางในการจดัเก็บภาษี โดยมิใหเ้กิดผลกระทบ

ในการชาํระภาษีของประชาชนในตาํบลตะกวัป่า 

                ดงันนั  เพือใหก้ารปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บภาษีบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายสูงสุด  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลตะกวัป่า    จึงกาํหนดแนวทางการปฏิบติังาน  โดยการออกใหบ้ริการรับยืนแบบเพือแสดงรายการทรัพยสิ์นเพือเสีย

ภาษีกบัประชาชนภายในตาํบล  ซึงจะช่วยใหล้ดขนัตอนการปฏิบติังาน  จึงจาํเป็นตอ้งจดัทาํแผนการจดัเก็บรายไดป้ระจาํปี 

2562  ขึนมา  

2. วตัถุประสงค์ 

      2.1 เพือใหก้ารจดัเก็บรายไดข้ององค์การบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่าบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

แก่ประชาชน 

      2.2 เพือใหอ้งคก์รมีรายไดเ้พิมขึน  ซึงจะส่งผลใหส้ามารถนาํงบประมาณมาพฒันาตาํบลไดม้ากขึน 

      2.3 เพือใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจและใหค้วามร่วมมือในการเสียภาษีใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

      2.4 เพือใหก้ารปฏิบติัการจดัเก็บรายไดส้อดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารบา้นเมืองทีดี  

3. เป้าหมาย   

      3.1 การจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพิมขึน ร้อยละ 3-5  ของปีงบประมาณ 2561 

      3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

      3.3 การจดัเก็บรายไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน เกิดความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม  

 

4. วธีิการดําเนินการ  

      4.1 ขนัเตรียมการ 

            - สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต์่างๆ ใหค้รบถว้น  จดัทาํคาํสงั จดัทาํประกาศ และออกหนงัสือแจง้เวียนใหผู้เ้สีย

ภาษีทราบล่วงหนา้ เพือจะไดม้ายนืแบบพิมพภ์ายในกาํหนดเวลา  โดยตรวจสอบและคดัลอกรายชือผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภาษ ี

ตาม ผ.ท.4  

      4.2 ขนัดาํเนินการ 

           - จดัทาํประกาศ  ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้ 

            - แต่งตงัเจา้หนา้ทีผูร้ับผิดชอบในการปฏิบติังาน 

            - แจง้ใหผู้ที้อยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษี ยืนแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น 



            - จดัทาํแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ ใหป้ระชาชนไดท้ราบและเขา้ใจ 

            - ออกใหบ้ริการรับชาํระภาษีนอกสถานที  

      4.3 หลงัดาํเนินการแลว้เสร็จ 

            - ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนฯ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

      ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2561– 30 กนัยายน 2562 

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจดัเก็บรายได้ 

      ส่วนการคลงั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า    อาํเภอหนองสองหอ้ง   จงัหวดัขอนแก่น  

7. งบประมาณ 

      ใชจ่้ายจากขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2562 

 

8. ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

      8.1 ภาษีจากการจดัเก็บรายไดข้ององค์การบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่าเพิมขึนร้อยละ 3-5 ในปีงบประมาณ 2561 

      8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหค้วามร่วมมือในการเสียภาษี 

      8.3 การปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารบริหารบา้นเมืองทีดี  

  

            (ลงชือ)    …………………………….. 

                           (นายนาํมนต ์   จอ้ยศกัดา)  

                    นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้ชาํนาญการ 

      (ลงชือ)     …………………………………. 

                 (นางอาํพร   บุตรจนัทร์) 

      หวัหนา้ส่วน       ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

         

 (ลงชือ)   ……………………………………… 

                                             (นางดวงกมล    นิติวฒันะ) 

                                                                                             ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า 

       

     (ลงชือ)         ………………………………………. 

                                                                         (นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ) 

                                                            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า



แผนการจดัเก็บภาษีบํารุงท้องท ีประจําปี 2562 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า  อาํเภอหนองสองห้อง จังหวดัขอนแก่น 

เดือน/พ.ศ. ภาษีบํารุงท้องที (กรณีตรีาคาปานกลางทดิีนใหม่ ประจําปี 2561-2562X เป้าหมาย 

ตุลาคม 2561 

พฤศจิกายน 2561 

ธนัวาคม 2561 

  

มกราคม 2562 

กมุภาพนัธ ์ - มีนาคม 2562 

  

  

เมษายน 2562 

พฤษภาคม 2562 

มิถนุายน 2562 

กรกฎาคม 2562 

สิงหาคม 2562 

กนัยายน 2562 

- สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ และประชาสมัพนัธข์นัตอนและวิธีการเสียภาษี 

- ใหม้ีการกาํหนดราคาปานกลางทีดินทีเป็นปัจจุบนั  โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางทีดิน 

- ติดประกาศราคาปานกลางทีดิน ณ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีผูว่้าราชการจงัหวดัไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการ

พิจารณาตีราคาปานกลางทีดิน 

- จดัทาํประมาณการรายรับจากการประเมินทตีาดวา่จะไดรั้บจากผูท้อียูใ่นข่ายเสียภาษี 

- แต่งตงัเจา้พนกังานประเมินภาษีบาํรุงทอ้งทีและเจา้พนกังานสาํรวจทาํการสาํรวจจาํนวนเนือทีดิน ลกัษณะการทาํประโยชน ์

- ประกาศแจง้เจา้ของทีดินเพือมายนืแบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.๕) 

- รบัแบบแสดงรายการทีดิน  และตรวจสอบความถูกตอ้ง (ภ.บ.ท.๕) 

- ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการทดีิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต่อเจา้พนกังานประเมิน 

- ประเมินภาษีบาํรุงทอ้งที 

- ติดประกาศการประเมินภาษีบาํรุงทอ้งที (ภ.บ.ท.๑๐)  ณ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทีทาํการผูใ้หญ่บา้น/กาํนนั            

-กรณีเจา้ของทีดินอยู่นอกเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหท้าํหนงัสือแจง้ให้เจา้ของทีดินทราบ 

- ในกรณีเจา้ของทดิีนไม่พอใจในการประเมินสามารถยนือุทธรณ์ภายใน 30 วนั นบัจากวนัติดประกาศ 

- รบัเรืองอทุธรณ์/แจง้ผลการอุทธรณ์ (กรณีอุทธรณ์) 

- รับชาํระภาษี 

- รบัชาํระภาษีเงินเพิมหลงัพน้กาํหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนงัสือเตือนไปยงัผูท้ยีงัไม่ชาํระภาษี  ครังที 1 

- รบัชาํระภาษีเงินเพิมหลงัพน้กาํหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนงัสือเตือนไปยงัผูท้ยีงัไม่ชาํระภาษี  ครังที 2 

- รบัชาํระภาษีเงินเพิมหลงัพน้กาํหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนงัสือเตือนไปยงัผูท้ยีงัไม่ชาํระภาษี  ครังที 3 

- แจง้ความต่อพนกังานฝ่ายสอบสวนฝ่ายปกครองเพอืดาํเนินคดีต่อผูไ้ม่ยนืแบบ 

- รายงานปิดงบประจาํปี 

  

  

  

  

  

  

  

รายได้

เพิมขึน  

ร้อยละ 3-5 

% 

 

  



 

แผนปฏิบัติการจัดเกบ็ภาษีบํารุงท้องที ประจําปี 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า     อาํเภอหนองสองห้อง       จงัหวดัขอนแก่น 

ลาํดบั กิจกรรมแยกปฏบิติัตามขนัตอน ระยะเวลาการปฏิบตัิการปีงบประมาณ 2562 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 คดัลอกบญัชีผูท้ีอยูใ่นเกณฑภ์าษีในปีงบประมาณ(ลกูหนีตามเกณฑค์า้งรับ)                     

2 ประชาสัมพนัธ์เรืองการเสียภาษี              

3 สํารวจเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ                          

4 ออกหนงัสือเวียนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบลว่งหน้า                           

5 รับชาํระค่าภาษี                           

6 สํารวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั              

7 รับชาํระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา(มีเงินเพิม)                            

8 มีหนงัสือแจง้ไปยงัผูท้ยีงัไม่ชาํระภาษี (3 ครัง)                             

9 แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง เพือดาํเนินคดีต่อผูไ้ม่มายนืแบบ                

  

 

  

  

  

 



 

แผนปฏิบัติการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีดนิ ประจําปี 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า     อาํเภอหนองสองห้อง       จงัหวดัขอนแก่น 

ลาํดบั กิจกรรมแยกปฏบิติัตามขนัตอน ระยะเวลาการปฏิบตัิการ 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 สํารวจและคดัลอกบญัชีผูท้ีอยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ (ลกูหนีคา้ง)                           

2 ประชาสัมพนัธ์เรืองการเสียภาษี                           

3 สํารวจเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ                           

4 ออกหนงัสือเวียนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบลว่งหน้า                          

5 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขทรีบั) ตรวจสอบความถกูตอ้ง                           

6 ประเมินค่ารายปี/แจง้ผลการประเมิน/รับชาํระภาษี                          

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

8 รับชาํระค่าภาษี (ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน)                         

9 ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยนืแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาํหนด (3 ครัง)                           

10 แจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาํหนด (ส่งใหนิ้ติกร)ตาม ม.46 หรือ ม.48                           

11 สํารวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั                           

12 รับชาํระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา (มีเงินเพิม)                         

13 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษ ี                          

14 มีหนงัสือแจง้เตือนวา่จะดาํเนินการยดึอายดัทรพัยสิ์น (นิติกร) ตาม ม.44                           

15 รับชาํระภาษี และเงินเพมิ                          

16 มีคาํสงัยดึ อายดั เพือขายทอดตลาดทรัพยสิ์น               

  



  

  

แผนการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและทดิีน ประจําปี 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า     อาํเภอหนองสองห้อง       จงัหวดัขอนแก่น 

เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและทีดิน/ค่าธรรมเนียม เป้าหมาย 

ต.ค. 2561 

พ.ย. 2561 

ธ.ค.2561 

ม.ค.2562 

ก.พ.2562 

 

มี.ค. 2562 

เม.ย.2562 

พ.ค.2562 

มิ.ย.2562 

ก.ค.2562 

ก.ค.2562 

ก.ย.2562 

- ตรวจสอบและคดัลอกรายชือผูที้อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ (บญัชีลูกหนีตามเกณฑค์า้งรับ)  

- สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ  

- ประชาสัมพนัธ์ขนัตอนและวธีิการเสียภาษี 

- จดัทาํหนงัสือแจง้มให้ผูที้มีหน้าทีเสียภาษีเพือยนืแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น ให้ทราบล่วงหน้า 

- รับแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอ้ง / ประเมินค่ารายปีและกาํหนดค่าภาษีและมีหนงัสือแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.

8) รับชาํระภาษี 

- รับชาํระภาษี (ชาํระภาษีในทนัทีหรือชาํระในกาํหนดเวลา) 

- รับชาํระภาษีเงินเพิมหลงัพน้กาํหนด / มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้ยงัไม่ชาํระภาษีครงัที 1 

- รับชาํระภาษีเงินเพิมหลงัพน้กาํหนด / มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้ยงัไม่ชาํระภาษีครงัที 2 

- รับชาํระภาษีเงินเพิมหลงัพน้กาํหนด / มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้ยงัไม่ชาํระภาษีครงัที 3 

- แจง้ความต่อพนกังานฝ่ายสอบสวน ฝ่ายปกครอง(อาํเภอ)   เพือดาํเนินคดีต่อผูไ้ม่ยนืแบบ 

- คดัลอกผูเ้สียภาษีทีอยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ / ประชาสมัพนัธ์เรืองการเสียภาษี 

- รายงานปิดงบประจาํปี 

  

  

  

  

  

  

  

รายไดเ้พิมขนึ  

ร้อยละ 3-5 % 

 

  

 



 

แผนการจัดเกบ็ภาษีป้าย ประจําปี 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า     อาํเภอหนองสองห้อง       จงัหวัดขอนแก่น 

เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและทดีิน/ค่าธรรมเนียม เป้าหมาย 

ต.ค. 2561 

พ.ย. 2561 

ธ.ค.2561 

ม.ค.2562 

ก.พ.2562 

มี.ค. 2562 

เม.ย.2562 

พ.ค.2562 

มิ.ย.2562 

ก.ค.2562 

ก.ค.2562 

ก.ย.2562 

- ตรวจสอบและคดัลอกรายชือผูที้อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ (บญัชีลูกหนีตามเกณฑค์า้งรับ)  

- สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ  

- ประชาสัมพนัธ์ขนัตอนและวธีิการเสียภาษี 

- จดัทาํหนงัสือแจง้ให้ผูที้มีหนา้ทเีสียภาษีเพือยนืแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น ให้ทราบล่วงหน้า 

- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถกูตอ้ง / ประเมินค่ารายปีและกาํหนดค่าภาษีและมีหนงัสือแจง้การประเมินภาษี ภ.ป.3 

- รับชาํระภาษี (ชาํระภาษีในทนัทีหรือชาํระในกาํหนดเวลา) 

- มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้ยงัไม่ชาํระภาษีครงัที 1 (รับชาํระภาษี และเงินเพิม (ม.25)) 

- มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้ยงัไม่ชาํระภาษีครงัที 2 (รับชาํระภาษี และเงินเพิม (ม.25)) 

- มีหนงัสือเตือนไปยงัผูที้ยงัไม่ชาํระภาษีครงัที 3 (รับชาํระภาษี และเงินเพิม (ม.25)) 

- แจง้ความต่อพนกังานฝ่ายสอบสวน ฝ่ายปกครอง(อาํเภอ)   เพือดาํเนินคดีต่อผูไ้ม่ยนืแบบ 

- ตรวจสอบบญัชีผูช้าํระภาษี 

- รายงานปิดงบประจาํปี 

  

  

  

  

  

  

  

รายไดเ้พิมขนึ  

ร้อยละ 3-5 % 

  

 



 

 

 

 แผนปฏิบัติการจัดเกบ็ภาษป้ีาย ประจาํปี 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า     อาํเภอหนองสองห้อง       จงัหวดัขอนแก่น 

ลาํดบั กิจกรรมแยกปฏบิติัตามขนัตอน ระยะเวลาการปฏิบตัิการ 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 สํารวจและคดัลอกบญัชีผูท้ีอยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ (ลกูหนีคา้ง)                           

2 ประชาสัมพนัธ์เรืองการเสียภาษี                           

3 สํารวจเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ                           

4 ออกหนงัสือเวียนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบลว่งหน้าเพือยนืแบบ ภ.ป.1                           

5 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขทีรบั) ตรวจสอบความถูกตอ้ง                           

6 ประเมินค่ารายปี/แจง้ผลการประเมิน/รับชาํระภาษี                           

7 ประเมินค่ารายปีและแจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3 (ลงทะเบียน)                           

8 รับชาํระค่าภาษี (ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน)                           

9 ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยนืแบบ ภ.ป.1 ภายในกาํหนด (3 ครัง)                           

10 แจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายนืแบบ ภ.ป.1 ภายในกาํหนด (ส่งให้นิติกร)ตาม ม.46 หรือ 

ม.48 

          

 

                

11 สํารวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั                           

12 รับชาํระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา (มีเงินเพิม)                           

13 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษ ี                           

14 มีหนงัสือแจง้เตือนว่าจะดาํเนินการยดึอายดัทรัพยสิ์น (นิติกร) ตาม ม.44                        

15 รับชาํระภาษี และเงินเพมิ                           

16 มีคาํสงัยดึ อายดั เพือขายทอดตลาดทรัพยสิ์น                       



แผนปฏิบัตติามหน้าทีรับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกวัป่า      อําเภอหนองสองห้อง      จังหวดัขอนแก่น 

……………………………….. 

แผนปฏิบัตหิน้าทีผู้ รับผิดชอบ 

      เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าทีทไีด้รับมอบหมายด้านจัดเก็บรายได้ 

            1. สาํรวจเตรียมแบบพิมพต์่าง ๆ  

            2. ตรวจสอบและจดัทาํบญัชีผูที้อยู่ในเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณตอ่ไป 

            3. ออกหนงัสือแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

            4. รับยนืแบบ 

            5. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารขา้งตน้ 

            6. รับชาํระภาษี/ส่งเงินรายไดป้ระจาํวนั 

      ผู้อาํนวยการกองคลังคลัง 

            1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการตาแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 

            2. แจง้ผลการประเมิน 

            3. ออกตรวจสอบและติดตามผูค้า้งชาํระภาษี 

            4. แจง้ผลการชีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

      ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล 

            1. ประชาสัมพนัธ์เรืองการจดัเก็บภาษี 

            2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าภาษี 

            3. ประเมินค่ารายปีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงประกอบ 

            4. ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีไม่ยนืแบบแสดงรายการภายในกาํหนด 

            5. ออกหนงัสือเตือนผูไ้ม่มาชาํระภาษีตามกาํหนด 

            6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีงานของการจดัเก็บรายได ้

      คณะผู้บริหาร 

            1. พิจารณาคาํร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 

            2. ลงมติชีขาดตามคาํร้อง และแจง้ผลการชีขาดให้ผูร้้องทราบ 

            3. มอบอาํนาจแจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืนแบบภายในกาํหนด 

            4. มีคาํสังยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

     นิตกิร 

            1. แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาํเภอ) เพือดาํเนินต่อผูไ้ม่มายืนแบบภายในกาํหนด 

            2. ประสานกบัอาํเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ



แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลือนท ีประจําปี 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า  อาํเภอหนองสองห้อง    จังหวดัขอนแก่น 

ลาํดับที เดือน วัน เวลา และสถานทีการให้บริการจัดเกบ็รายได้ 

1 มกราคม วนัจนัทร์ ที  22   มกราคม   61   ตงัแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศาลากลางบา้นตะกวัป่า 

วนัองัคาร ที 23   มกราคม   61  ตงัแต่เวลา 09.00 – 14.00น. ณ ศาลากลางบา้นหนองตะครอง 

วนัพุธ ที   24   มกราคม  61      ตงัแต่เวลา  09.00 – 14.00 น. ณ ททีาํการผูใ้หญ่บา้นหนองเปลง่ 

วนัพฤหสับดีที  25   มกราคม  61  ตงัแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมบา้นหนองคูบวั 

วนัศุกร์ท ี    มกราคม     ตงัแต่เวลา . -14.  น. ณ ศาลาประชาคมบา้นหนองบวัแดง 

วนัจนัทร์ ที  29   มกราคม       ตงัแต่เวลา . -14.  น. ณ ศาลาประชาคมบา้นสระขาม 

วนัองัคาร ที     มกราคม      ตงัแต่เวลา . -14.  น. ณ ศาลาประชาคมบา้นเลา้ 

วนัพุธ ที       มกราคม        ตงัแต่เวลา . -14.  น. ณ ศาลาประชาคมดอนตะแบง 

วนั พฤหสับดี  ที   1   กุมภาพนัธ์        ตงัแต่เวลา . -14. น.  ณ ทีทาํการผูใ้หญ่บา้นโนนตาล 

วนั  ศุกร์  ที       กุมภาพนัธ์        ตงัแต่เวลา . -14. น.  ณ  ศาลาประชาคมบา้นนาสวน 

วนัจนัทร์ ที     กุมภาพนัธ ์        ตงัแต่เวลา . -14.  น. ณ  ทีทาํการผูใ้หญ่บา้นหนองตะใกล ้

2 กมุภาพนัธ ์

 

 

รับชาํระภาษี/เร่งรัดและติดตามการชาํระภาษี   ณ ทีทาํการ อบต.ตะกวัป่า 

3 มีนาคม 

4 เมษายน 

5 พฤษภาคม 

6 มิถนุายน 

7 กรกฎาคม 

8 สิงหาคม 

9 กนัยายน 

10 ตุลาคม 

เตรียมสาํรวจผูค้า้งชาํระและติดตามเร่งรัดลูกหนีภาษีประเภทต่าง ๆ ตลอดจน จดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน เพอืไวท้าํการจดัเก็บในปี 2562 11 พฤศจิกายน 

12 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ     วนั เวลา อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานบริการประชาชนเคลือนที นอกเขตพืนทีบริการองค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า (ปีงบประมาณ ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า      อาํเภอหนองสองห้อง       จงัหวดัขอนแก่น    

ลาํดบัท ี สถานทีออกบริการ ประจาํเดือน เวลาทีออกให้บริการ หมายเหต ุ

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

1 บริเวณกลางหมู่บา้นโคกเมฆ   (อ.นาโพธิ)                   เวลา 07.00 – 12.00 น กาํหนดการอาจ

เปลยีนแปลงได ้2 ศาลาประชาคมบา้นทุ่งบ่อ  (อ.นาโพธิ)                   เวลา 07.00 – 12.00 น 

3 ศาลากลางหมู่บา้นคูณ   ( อ.พุทไธสง)                   เวลา 07.00 – 12.00 น 

4 ศาลากลางหมู่บา้นโกรก    (ต.ดงเคง็)                  เวลา 07.00 – 12.00 น 

5 ศาลาประชาคมบา้นหนองหญา้ขาว (ต.ดงเคง็)                   เวลา 07.00 – 12.00 น 

6 ศาลาประชาคมบา้นหนองบะยาว  (ต.ดงเคง็)                   เวลา 07.00 – 12.00 น 



 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานบริการประชาชนเคลือนที  (ปีงบประมาณ ) 

ในการออกบริการสํารวจร้านค้า ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ    (ทํา  ผท , ผท  ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะกวัป่า      อาํเภอหนองสองห้อง       จงัหวดัขอนแก่น    

 

ลาํดบัท ี สถานทีออกบริการ ประจาํเดือน   มกราคม   -  กมุภาพนัธ์   2561 เวลาทีออกให้บริการ หมายเหตุ 

วนัทีออกใหบ้ริการ 

1 บา้นตะกวัป่า วนัจนัทร์ ที  22   มกราคม   61   เวลา 09.00 – 14.00 น กาํหนดการสามารถ

เปลยีนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2 บา้นหนองตะครอง วนัองัคาร ที 23   มกราคม   61  เวลา 09.00 – 14.00 น 

3 บา้นหนองเปลง่ วนัพุธ ที   24   มกราคม  61      เวลา 09.00 – 14.00 น 

4 บา้นหนองคูบวั วนัพฤหสับดีที  25   มกราคม  61  เวลา 09.00 – 14.00 น 

5 บา้นหนองบวัแดง วนัศุกร์ท ี    มกราคม      เวลา 09.00 – 14.00 น 

6 บา้นสระขาม วนัจนัทร์ ที     มกราคม        เวลา 09.00 – 14.00 น 

7 บา้นเลา้ วนัองัคาร ที     มกราคม       เวลา 09.00 – 14.00 น 

8 บา้นดอนตะแบง วนัพุธ ที       มกราคม         เวลา 09.00 – 14.00 น 

9 บา้นโนนตาล วนั พฤหัสบดี  ที      กุมภาพนัธ์         เวลา 09.00 – 14.00 น 

10 บา้นนาสวน วนั  ศุกร์  ที       กุมภาพนัธ์         เวลา 09.00 – 14.00 น 

11 บา้นหนองตะใกล ้ วนัจนัทร์ ที     กุมภาพนัธ ์         เวลา 09.00 – 14.00 น 



 


