
 

แผนการจัดเก็บรายได 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 

 

 

กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ 

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

 

 

 



คํานํา 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ  เปนหนวยงานทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บ 

รายไดซ่ึงจะตองจัดเก็บเองประกอบดวยภาษีบํารุงทองท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีปายรวมไปถึง คาธรรมเนียม
และใบอนุญาตตางๆดวยโดยการจัดเก็บรายไดทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพไดจะตองครอบคลุมถึงข้ันตอน
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจัดเก็บรายไดดวย 

ดังนั้นเพ่ือใหการจัดเก็บรายไดทุกประเภทดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองทันตาม 
กําหนดระยะเวลาและมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ   จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
งานดานการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ๒๕๕๙ข้ึนเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายสูงสุด 
 

กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได) 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิอําเภอศรีมหาโพธิงหวัดปราจีนบุรี 

๑. หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิมีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดให 
ท่ัวถึงและเปนธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคมเศรษฐกิจเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมาเปนแนวทางใน
การจัดเก็บภาษีโดยมิใหเกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลศรีมหาโพธิดังนั้นเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายสูงสุดองคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิจึง
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการออกใหบริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีกับ
ประชาชนภายในตําบลซ่ึงจะชวยใหลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและลดภาระคาใชจายของประชาชนในการเดินทาง
มาเสียภาษีจึงจําเปนตองจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดประจําป ๒๕๖๒ ข้ึนมา 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิบรรลุเปาหมายอยางมี 
ประสิทธิภาพและเปนธรรมแกประชาชน 
๒.๒ เพ่ือใหองคกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลไดมาก 
ข้ึน 
๒.๓ เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับองคการบริหาร 
สวนตําบล 
๒.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดสอดคลองกับแนวทางการบริหารบานเมืองท่ีดี 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิเพ่ิมข้ึนรอยละ๒-๕ของ 
ปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
๓.๒ ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
๓.๓ การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนเกิดความรวดเร็วถูกตองและเปนธรรม 

๔. วิธีการดําเนินการ 

๔.๑ข้ันเตรียมการ 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆใหครบถวนจัดทําคําสั่งจัดทําประกาศและออกหนังสือ 
แจงเวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนาเพ่ือจะไดมายื่นแบบพิมพภายในกําหนดเวลาโดยตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อ
ผูอยูในเกณฑเสียภาษีตาม  ภ.บ.ท.๖ บัญชีรายชื่อผูมีหนาท่ีชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินและบัญชีรายชื่อผูมีหนาท่ี
ชําระภาษีปาย 

๔.๒  ข้ันดําเนินการ 

- จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 
- แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจงใหผูท่ีอยูในขายตองเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 
- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 
- ออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี 

 



 

๔.๓  หลังดําเนินการแลวเสร็จ 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

๖. ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได  

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

๗. งบประมาณ 

  ใชจายจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงบประมาณรายจายประจําป   ๒๕๖๒ 

๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๘.๑ ภาษีจากการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิเพ่ิมข้ึนรอยละ๒-๕ 
ของปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

๘.๒ ประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษี 
๘.๓ ลดภาระและคาใชจายของประชาชนในการเดินทางมาเสียภาษี 
๘.๔ การปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารบานเมืองท่ีดี 
 

(ลงชื่อ)                                         ผูจัดทํา/เสนอแผน 

                                                (นางสาวทิพยวดี   สุขเกษม) 

                                                  นักวิชาการจัดเก็บรายได 

 

       (ลงชื่อ)                                   ผูตรวจสอบแผน 

                                                     (นางสุทิศา     อภัย) 

                                                     ผูอํานวยการกองคลัง 

 

         (ลงชื่อ)                                    ผูเห็นชอบแผน 

(นายสวาง   คลองแคลว) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ 

 

                                       (ลงชื่อ)                                  ผูอนุมัติแผน 

                                                   (นายมาโนช      พูลเฉลิม) 

                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

********************* 

แยกปฏิบัติตามหวงเวลา 

กันยายน  -    คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก ผ.ท.๕  

- ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 

ตุลาคม   -    สํารวจ , เตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

ธันวาคม   -    ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา  

มกราคม – กุมภาพันธ -    รับแบบ ภ.ร.ด.๒ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) , ตรวจสอบความถูกตอง  

- ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี 

มีนาคม – พฤษภาคม -    ประเมินคารายป  และแจงผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.๘  (ลงทะเบียน)  

- รับคํารองอุทธรณตามแบบ  ภ.ร.ด.๙  (ลงทะบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาคํารอง/แจงผล

การชี้ขาด 

- รับชําระภาษี  (ภายใน  ๓๐  วันนับแตวันท่ีรับแจงผลการประเมิน) 

- ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกําหนด  (๒ ครั้ง) 

- แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ  ภ.ร.ด.๒  ภายในกําหนด (สงใหนิติกร) 

ตาม ม.๔๖  หรือ ม.๔๘ (ข) 

มิถุนายน – สิงหาคม -    สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน  

- รับชําระภาษี  กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา  (มีเงินเพ่ิม) 

- มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด  (๓ ครั้ง) 

- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 

กันยายน  -    มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน (นิติกร)  ตาม ม.๔๔  

- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 

ตุลาคม   -    มีคําสั่งยึด  อายัด  เพ่ือขายทอดตลาดทรัพยสิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

********************* 

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

ก.ข้ันเตรียมการ 

๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี                                                  กันยายน 
    ในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
๒. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ                                        ตุลาคม 
๓. ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี                 พฤศจกิายน – กุมภาพันธ 
๔. จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน       กอนธันวาคม  

      และออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา             

ข. ข้ันดําเนินการจัดเก็บภาษี 

๑. รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.๒) และตรวจสอบความถูกตอง            มกราคม – กุมภาพันธ 
๒. ประเมินคารายปและกําหนดภาษี /มีหนังสือแจงการประเมิน          มกราคม – เมษายน 
    ภาษี  (ภ.ร.ด.๘) 

กรณีปกติ 

- รับชําระภาษี (ชําระในทันทีหรือชําระภายในกําหนดเวลา)                            มกราคม – พฤษภาคม 
กรณีพิเศษ 

(๑) ชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด 

      (เกิน ๓๐วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน) 
      - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม                                                              กุมภาพันธ - กันยายน 

(๒) ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 

      ๑. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม                                      มกราคม – พฤษภาคม 
      ๒. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี                               กุมภาพันธ – มิถุนายน 
      ๓. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ                                                       มีนาคม - กรกฎาคม 
      ๔. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม                                                               มีนาคม – กันยายน 
      ๕. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล) 

ค. ข้ันประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

๑. ไมย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.๒) ภายในกําหนดเวลา   

     - เม่ือใกลจะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกําหนดใหยื่นแบบ (ภ.ร.ด.๒) ใหมีหนังสือ                   กุมภาพันธ 
        เตือนไปยังผูท่ียังไมยื่นแบบ                   
    - แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดี              มีนาคม – พฤษภาคม 
      แกผูไมยื่นแบบ                                                     
    - รับชําระภาษี                                                                                เมษายน – กันยายน 
    - ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ                                          มีนาคม – กันยายน 

หมายเหตุ ในปตอไปหากไมยื่นแบบอีกใหดําเนินการตาม ม . ๔๘ (ข)   



-๒- 
 

๒. ย่ืนแบบ ภ.ร.ด. ๒แลว แตไมยอมชําระภาษี 

      - มีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมชําระภาษี                                                              
         ครั้งท่ี   ๑     พฤษภาคม 
  ครั้งท่ี   ๒     มิถุนายน (ดําเนินการใหสอดคลองกับ 
  ครั้งท่ี   ๓     กรกฎาคม การแจงผลการประเมินภาษี) 
      - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
      - ดําเนินการบังคับจัดเก็บ (ยึด อายัด และขาย             ตุลาคมเปนตนไป 
        ทอดตลาดทรัพยสิน)  กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี 

************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

********************* 

แยกปฏิบัติตามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

๑. สํารวจ  เตรียมแบบพิมพตาง ๆ  

๒. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา 

๓. รับแบบ  ภ.ร.ด.๒  (ลงทะเบียน) 

๔. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน 

๕. รับชําระภาษี/สงเงินรายไดประจําวัน 

หัวหนางานผลประโยชน , หัวหนาฝายพัฒนารายได (เทศบาล) / หัวหนาสวนการคลัง (สุขาภิบาล) / หัวหนา

งานจัดเก็บรายได (อบต.) 

๑. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ร.ด.๒ 

๓. รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ร.ด.๙ (ลงทะเบียนรับ) 

๔. สํารวจผูไมมายื่นแบบ  ภ.ร.ด.๒ ภายในกําหนด 

๕. ประสานกับอําเภอขอทรบผลคดีทุกระยะ 

ผูอํานวยการกองคลัง (เทศบาล) / สมุหบัญชี (สุขาภิบาล) / หัวหนาสวนการคลัง (อบต.)  

๑. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบ  ภ.ร.ด.๒ และเอกสารประกอบ 

๒. แจงผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.๘  (ลงทะเบียน) 

๓. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

๔. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 

ปลัดเทศบาล / ปลัดสุขาภิบาล / ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๑. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ร.ด.๒ 

๓. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ  

๔. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ  ภ.ร.ด.๒  ภายในกําหนด 

๕. ออกหนังสือเตือนผูท่ีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 

๖. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานยของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 

คณะเทศมนตร ี/ คณะกรรมการสุขาภิบาล / คณะกรรมการบริหาร อบต. 

๑. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม) 

๒. ลงมติชี้ขาดตามคํารอง  และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองรับทราบ 



-๒- 

 

๓. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกําหนด 

๔. มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

นิติกร (เทศบาล) / (อบต.) 

๑. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  (อําเภอ)  เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ  ภ.ร.ด.๒  

ภายในกําหนด 

๒. ประสานงานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

 

************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีปาย  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ   อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

************************* 

แยกปฏิบัติตามหวงระยะเวลา 

กันยายน   -คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษี จากปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตุลาคม-ธันวาคม  -สํารวจเตรียมแบบพิมพตางๆ  

    -ประชาสัมพันธเก่ียวกับภาษีปายใหประชาชนทราบ  

    -ออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา  

มกราคม-มีนาคม  -รับแบบภาษีปาย (ภ.ป.๑) (ลงทะเบียนรบั)/ตรวจสอบความถูกตอง  

    -ประเมินคารายป  / แจงผลการประเมิน (ภ.ป.๓) /รับชําระภาษี 

มกราคม-พฤษภาคม  - รับชําระคาภาษี  (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  

-รับคํารองอุทธรณ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาคํารอง/แจงผลการชี้ขาด 

    -รับชําระภาษี (ภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน)  

    -ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในกําหนด (๒ ครั้ง)  

    -แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในกําหนด (สงใหนิติกร)  

เมษายน-กันยายน  -สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน  

    -รับชําระภาษี   กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนด (มีเงินเพ่ิม) 

    -มีหนังสือแจงเตือนกรณีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด (๓ ครั้ง)  

    -ออกตรวจสอบ ไปพบผูคางชําระภาษี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีปาย  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ   อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

******************** 

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

ก.ข้ันเตรียมการ 

 ๑.  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ            กันยายน 

      (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 

 ๒.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ                           ตุลาคม 

 ๓.  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี              พฤศจกิายน – กุมภาพันธ 

 ๔.  จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 

      (ภ.ป๑)                            ธันวาคม 

ข. ข้ันดําเนินการจัดเก็บ 

๑.  กรณีมีปายกอนเดือนมีนาคม 

     -  รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกตอง            มกราคม – มีนาคม 

     -  ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ป.ภ.๓)         มกราคม – เมษายน 

 ๒.  กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม       

      -     รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกตอง           เมษายน – ธันวาคม 

     -     ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.๓)                      เมษายน – ธันวาคม 
๓.  การชําระคาภาษี 

 กรณีปกติ 

- รับชําระภาษี (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)     มกราคม - พฤษภาคม 
 กรณีพิเศษ               กุมภาพันธ-กันยายน 

(๑)  ชําระภาษีไมเกินเวลาท่ีกําหนด  (เกิน  ๑๕ วัน  

      นับแตวันทีไดรับผลการประเมิน) 

  -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 

 (๒)  ผูประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 

  ๑. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม (แบบ ภ.ป.๔)             กุมภาพันธ – พฤษภาคม 

  ๒.  ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี                          กุมภาพันธ – มิถุนายน 

  ๓.  ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.๕)                  มีนาคม – กรกฎาคม 

  ๔.  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม            มีนาคม – กันยายน 

  ๕.  ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล) 

หมายเหตุ กรณีปายหลังมีนาคม  การยื่นแบบการประเมิน  การชําระคาภาษีและการอุทธรณ  ใหปฏิบัติ

ระหวางเดือนเมษายน – ธันวาคม 

 



-๒- 

 

ค. ข้ันประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

๑.  ไมย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน  (ภ.ป.๑) ภายในกําหนดเวลา 

      -  มีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมยื่นแบบ                           มีนาคม 

          (เม่ือใกลจะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกําหนดใหยื่นแบบ) 

- มีหนังสือแจงเตือนผูท่ีไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา 
-  ครั้งท่ี  ๑                           เมษายน 

-  ครั้งท่ี  ๒              พฤษภาคม 

      -     แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ)       เมษายน – กรกฎาคม 

              เพ่ือดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ 

- รับชําระภาษี  และเงินเพ่ิมตามาตรา ๒๕                                                      เมษายน – กันยายน 
๒.  ย่ืนแบบ ภ.ป.๑ แลวแตไมยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 

- มีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมชําระภาษี 
-  ครั้งท่ี  ๑                พฤษภาคม 

-  ครั้งท่ี  ๒                               มิถุนายน 

-  ครั้งท่ี  ๓                             กรกฎาคม 

      -     รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม                                              พฤษภาคม – กันยายน 

- ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน) 
กรณีหลีกเลี่ยงไมยอดชําระภาษี                  ตุลาคมเปนตนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีปาย  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ   อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

******************** 

แยกปฏิบัติงานตามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 เจาพนักงาน จัดเก็บรายได/เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดานการจัดเก็บรายได 

๑. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

๒. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา 

๓. รับแบบ  ภ.ป.๑  (ลงทะเบียน) 

๔. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน 

๕. รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน 

 ผูอํานวยการกองคลัง 

๑. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ป.๑  และความถูกตองของรายการตามแบบ ภ.ป.๑ และ

เอกสารประกอบ 

๓. รับคํารองอุทธรณตามแบบ  ภ.ป.๔ 

๔. สํารวจผูไมมายื่นแบบ  ภ.ป.๑  ภายในกําหนดเวลา 

๕. แจงผลการประเมินตามแบบ  ภ.ป.๓   

๖. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 

๗. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

        ๘. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาบอน/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาบอน 

๑. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ป.๑ 

๓. ประเมินคาภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 

๔. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ  ภ.ป.๑  ภายในกําหนด 

๕. ออกหนังสือเตือนผูท่ีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 

๖. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 

๗. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ  ภ.ป.๑

 ภายในกําหนดเวลา  

๘. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

  

 

 



-๒- 

 

คณะผูบริหาร 

๑. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี  

๒. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ (ภ.ป.๕) 

๓. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.๑  ภายในกําหนดเวลา 

๔. มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

นิติกร (เทศบาล) / (อบต.) 

๑. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  (อําเภอ)  เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ   

ภ.บ.ท.๕ ภายในกําหนด 

๒. ประสานงานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ประจําป ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

********** 

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

ก.  การเตรียมการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี                                                 มีนาคม - พฤษภาคม 

 ๑.๑ การตีราคาปานกลางท่ีดิน  

  ๑.๑.๑ ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดิน (มาตรา ๑๔)  

  ๑.๑.๒ แบงหนวยท่ีดินสําหรับการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 

  ๑.๑.๓ แบงหนวยท่ีดินโดยใชแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

  ๑.๑.๔ กําหนดราคาปานกลางของท่ีดิน  

  ๑.๑.๕ สืบหาราคาปานกลางของท่ีดิน  

  ๑.๑.๖ พิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดิน  

 ๑.๒ สํารวจท่ีดินเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองท่ี             มิถุนายน ของปสุดทายแหงรอบการตีราคา 

  ๑.๒.๑ แตงตั้งเจาพนักงานสํารวจ  

  ๑.๒.๒ กําหนดวิธีการสํารวจและอํานาจของเจาพนักงานสํารวจ  

 ๑.๓ ประกาศใหเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเพ่ือ  

                 เสียภาษีบํารุงทองท่ี                    มกราคม ของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางดิน 

 ๑.๔ ประเมินภาษีบํารุงทองที                                     มิถุนายน-ธันวาคม ของปสุดทายแหงรอบการ 

                                                                                 ตีราคาปานกลางของท่ีดิน 

                                                                                (เพ่ือทันในปแรกของรอบถัดไป) 

  ๑.๔.๑ แตงตั้งเจาพนักงานประเมิน  

  ๑.๔.๒ กําหนดการปฏิบัติงานของพนักงานประเมิน 

  ๑.๔.๓ คํานวณการลดหยอนการยกเวน หรือลดภาษีบํารุงทองท่ี  

  ๑.๔.๔ กําหนดอํานาจของเจาพนักงานประเมิน  

ข. การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 

 ๒.๑ แจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี         มีนาคม ของปแรกหลังจากการ 

                                                                                                  ตีราคาปานกลางท่ีดิน 

 ๒.๒ รับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  (ชําระทันที หรือชําระภายในกําหนดเวลา)                  มกราคา-เมษายน 

- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม                     พฤษภาคม-กันยายน  

           มีหนังสือ แจงเตือนกรณีไมชําระภาษีภายกําหนด (ชําระเงินเพ่ิมรอยละ ๒ ตอเดือน) 

             เตือนครั้งท่ี ๑    พฤษภาคม  

              เตือนครั้งท่ี ๒    มิถุนายน  

              เตือนครั้งท่ี ๓    กรกฏคม  

  ๒.๒.๑ ขยายเวลาใหบริการจัดเก็บภาษีในเสารเต็มวัน                                          มีนาคม 

  ๒.๒.๒ ออกหนวยบริการจัดเก็บภาษีในพ้ืนท่ีหมูบาน                                           เมษายน 



-๒- 

 

 ๒.๓ ขอรับชําระภาษีบํารุงทองท่ีคืน  

 ๒.๔ เรงรัดจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีท่ีคางชําระ                    พฤษภาคม-ธันวาคม 

 ๒.๕ อุทธรณภาษีบํารุงทองท่ี  

ค. ข้ันติดตามและประเมินผล 

    ๓.๑  ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี                                   สิงหาคม 

    ๓.๒  รายงานผลการจัดเก็บ                                             กันยายน 

    

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ประจําป ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

******************** 

แยกปฏิบัติตามหวงระยะเวลา 

กันยายน    - คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑภาษีในปงบประมาณ 

ตุลาคม-พฤศจกิายน   - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ 

     - แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและพนักงานเก็บภาษี 

     - ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 

ธันวาคม    - ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 

มกราคม    - รับแบบ ภ.บ.ท.๕ , ตรวจสอบความถูกตอง 

     - แจงผลการประเมิน / รับชําระภาษีตามปกติ 

มกราคม-มีนาคม   - แจงผลการประเมินตามาตรา ๓๓  

มกราคม-เมษายน   - รับช ำระภาษี 

พฤษภาคม-กันยายน   - สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบันและปคาง 

     - รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพ่ิมรอยละ ๒  

       ตอเดือน)  

     - มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด   

     -  เตือนครั้งท่ี ๑ 

     -  เตือนครั้งท่ี ๒ 

     -  เตือนครั้งท่ี ๓ 

     -ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ประจําป ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

*************** 

แยกปฏิบัติตามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 เจาพนักงานจัดเก็บรายได/เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดานการจัดเก็บรายได 

๑. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

๒. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา 

๓. รับแบบ  ภ.บ.ท.  ๕  

๔. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน 

๕. รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน 

ผูอํานวยการกองคลัง 

๑. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.บ.ท. ๕ พรอมรายการและเอกสารประกอบ 

๒. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 

๓. สํารวจผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด 

๔. แจงผลการประเมินตามแบบ  (ลงทะเบียน) 

๕. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

๖. รับคํารองอุทธรณ และขอลดหยอนภาษี (ลงทะเบียนรบั)  

๗. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๑. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 

๒. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.บ.ท.๕ 

๓. ประเมินคาภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ  

๔. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ  ภายในกําหนด 

๕. ออกหนังสือเตือนผูท่ีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 

๖. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 

๗. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ ภายใน

กําหนด 

๘. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

 คณะผูบริหาร 

๑. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม) 

๒. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 

๓. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภายในกําหนด 

๔. มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 



-๒- 

 

นิติกร (เทศบาล) / (อบต.) 

๑. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  (อําเภอ)  เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ  ภ.บ.ท.

๕ ภายในกําหนด 

๒. ประสานงานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

 

************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประจําป ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

*********************** 

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

ก. การเตรียมการจัดเก็บคาธรรมเนียมกิจการฯ      

๑.๑ ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑ             กันยายน-ธันวาคม 

       เสียคาธรรมเนียมฯในปงบประมาณ     

 ๑.๒ สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ                                                       ตุลาคม 

 ๑.๓ ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียคาธรรมเนียมฯ                  พฤศจิกายน-ธันวาคม 

 ๑.๔ จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียคาธรรมเนียมฯทราบเพ่ือยื่นแบบขอตออนุญาต(กรณีรายเกา)หรือ  

ยื่นแบบขออนุญาต(กรณีรายใหม)                                                                      พฤศจกิายน-ธันวาคม 

ข. ข้ันดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมกิจการฯ      

๒.๑ รับแบบแสดงรายการพรอมหลักฐานและตรวจสอบความถูกตอง 

 ๒.๒ เจาหนาท่ีพิจารณาออกใบอนุญาตและมีหนังสือแจงผลการพิจารณา ออกใบอนุญาต  

 ๒.๓  กรณีปกติ  

         -  ผูไดรับอนุญาต(รายใหม)ตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม ฯตามอัตราทาย

ขอบัญญัติตําบลศรีมหาโพธิภายในกําหนด 

- การตออายุใบอนุญาต(รายเกา) ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาหนาท่ีทองถ่ินพรอมชําระ  

คาธรรมเนียม 

 ๒.๔ กรณีพิเศษ  

         -  ไมชําระคาธรรมเนียมฯภายในกําหนดเวลา(รายใหม)ถือวาหมดสิทธิ์  

         -  ไมชําระคาธรรมเนียมฯกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ(รายเกา)ชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ขอ ง 

คาธรรมเนียมคางชําระ 

ค. ข้ันประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

 ๓.๑ ไมยื่นแบบขอต ออายุใบอนุญาต(รายเกา)ภายในกําหนดเวลา,ไมยื่นแบบขออนุญาต(รายใหม) 

          -  เม่ือใกลสิ้นสุดเวลาท่ีกําหนดใหยื่นแบบ ใหมีหนังสือแจงเตือนผูธันวาคม 

              ท่ียังไมยื่นแบบ  

- รับชําระคาธรรมเนียมฯ             มกราคม 

 ๓.๒ ยื่นแบบขอตออายุใบอนุญาต   (รายเกา) , ยื่นแบบขออนุญาต (รายใหม) แลวแตไมยอมชําระ

คาธรรมเนียมฯ 

         - มีหนังสือแจงเตือนไปยังผูขออนุญาต 

ครั้งท่ี  ๑      มกราคม 

ครั้งท่ี  ๒      กุมภาพันธ  

ครั้งท่ี  ๓      มีนาคม  



-๒- 

 

         -  รับชําระคาธรรมเนียมฯและเงินเพ่ิม  มกราคม-ธันวาคม  

ง. กําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษีปายเพ่ิมข้ึนจากป  ๒๕๖๑  ในอัตรารอยละ  ๒ 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร  ประจําป ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

*********************** 

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

ก. การเตรียมการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร ฯ 

 ๑.๑ ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑ              กันยายน-ธันวาคม 

       เสียคาธรรมเนียมฯในปงบประมาณ     

 ๑.๒ สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ                                              ตุลาคม 

 ๑.๓ ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียคาธรรมเนียมฯ                  พฤศจกิายน-ธันวาคม 

 ๑.๔ จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียคาธรรมเนียมฯทราบเพ่ือยื่นแบบขอตออนุญาต(กรณีรายเกา)หรือ  

ยื่นแบบขออนุญาต(กรณีรายใหม)                                        พฤศจกิายน-ธันวาคม 

ข. ข้ันดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมกิจการฯ     

 ๒.๑ รับแบบแสดงรายการพรอมหลักฐานและตรวจสอบความถูกตอง  

 ๒.๒ เจาหนาท่ีพิจารณาออกใบอนุญาตและมีหนังสือแจงผลการพิจารณา ออกใบอนุญาต  

 ๒.๓  กรณีปกติ  

         -  ผูไดรับอนุญาต(รายใหม)ตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมฯตามอัตราทาย

ขอบัญญัติตําบลศรีมหาโพธิภายในกําหนด 

- การตออายุใบอนุญาต (รายเกา) ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาหนาท่ีทองถ่ินพรอมชําระ  

คาธรรมเนียม 

 ๒.๔ กรณีพิเศษ  

          -  ไมชําระคาธรรมเนียมฯภายในกําหนดเวลา(รายใหม)ถือวาหมดสิทธิ์ 

          -  ไมชําระคาธรรมเนียมฯกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (รายเกา) ชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ 

ของคาธรรมเนียมคางชําระ 

ค. ข้ันประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

 ๓.๑ ไมยื่นแบบขอต ออายุใบอนุญาต(รายเกา)ภายในกําหนดเวลา,ไมยื่นแบบขออนุญาต(รายใหม) 

          -  เม่ือใกลสิ้นสุดเวลาท่ีกําหนดใหยื่นแบบ ใหมีหนังสือแจงเตือนผูมกราคม 

              ท่ียังไมยื่นแบบ  

- รับชําระคาธรรมเนียมฯ 

 ๓.๒ ยื่นแบบขอตออายุใบอนุญาต (รายเกา) , ยื่นแบบขออนุญาต (รายใหม) แลวแตไมยอมชําระ

คาธรรมเนียมฯ 

         - มีหนังสือแจงเตือนไปยังผูขออนุญาต 

ครั้งท่ี  ๑    มกราคม  

 



-๒- 

 

ครั้งท่ี  ๒                     กุมภาพันธ 

ครั้งท่ี  ๓                  มีนาคม 

         -  รับชําระคาธรรมเนียมฯและเงินเพ่ิม  มกราคม-ธันวาคม  

ง. กําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษีปายเพ่ิมข้ึนจากป  ๒๕๖๑  ในอัตรารอยละ  ๒ 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจําป ๒๕๖๒ 

……………………………….. 

 เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได/เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดานจัดเก็บรายได 

  ๑. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  

  ๒. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณตอไป  

  ๓. ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา  

  ๔. รับยื่นแบบ  

  ๕. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขางตน  

๖. รับชําระภาษี/สงเงินรายไดประจําวัน 

๗. ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี 

๘. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนด 

  ๙. ออกหนังสือเตือนผูไมมาชําระภาษีตามกําหนด  

 หัวหนาสวนการคลัง 

  ๑. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตา มแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 

  ๒. แจงผลการประเมิน  

  ๓. ออกตรวจสอบและติดตามผูคางชําระภาษี  

  ๔. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี  

๕. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ  

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

  ๑. ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี  

  ๒. ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี  

  ๓. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ  

๔. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนด 

  ๕. ออกหนังสือเตือนผูไมมาชําระภาษีตามกําหนด  

  ๖. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงานของการจัดเก็บรายได  

๗. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินตอผูไมมายื่นแบบภายใน

กําหนด 

  ๘. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ  

 คณะผูบริหาร 

  ๑. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม)  

  ๒. ลงมติชี้ขาดตามคํารอง และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ  

  ๓. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด  



-๒- 

 

  ๔. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  

นิติกร (เทศบาล) / (อบต.) 

๑. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  (อําเภอ)  เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ    

ภายในกําหนด 

๒. ประสานงานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 
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