
 
 
 

แผนการจัดเก็บรายได 
ประจําปงบประมาณ  2559 

 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด 

อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด (กองคลัง) โทร . 0 3258 6261 ตอ  12 
ท่ี พบ  78202/         วันท่ี   1   ตุลาคม   2558 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีปาย  และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจําปงบประมาณ  2559 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด 
 

  เรื่องเดิม  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  ไดดําเนินการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษี
ปายและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจําปงบประมาณ  2559  เสร็จเรียบรอยแลวนั้น 
  ขอเท็จจริง   เนื่องจากในขณะนี้สิ้นปงบประมาณ  2559  แลวสวนการคลังงานจัดเก็บรายได        
ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีปาย  และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจําปงบประมาณ  
2559  ข้ึน  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและประสบผลสําเร็จในการจัดเก็บภาษีดังกลาว 
  ขอระเบียบ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท 0808.3/ว 3431  ลงวันท่ี  19  
ตุลาคม  2552  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทางใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดถือปฏิบัติ  มีความเขาใจแตละข้ันตอนการปฏิบัติ
และหวงระยะเวลาการเสียภาษีตั้งแตเริ่มเตรียมการ  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  การเก็บภาษี  การอุทธรณ
ใหพิจารณาคารายปใหม  หรือการชําระคาภาษี  การเรงรัดและติดตาม  จนถึงข้ันตอนการดําเนินการฟองศาลเพ่ือ
เรงรัดภาษี 
  ขอพิจารณาและขอเสนอแนะ   เพ่ือใหการดําเนินงานจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีปาย  และภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  ประจําปงบประมาณ  2559  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เห็นควรอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีปาย  และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 
    
    (นางสาวภาณี  รักชาติ)   (นางสาวชัชวรรณ  แสงมณี)  
    เจาพนักงานจัดเก็บรายได       ผูอํานวยการกองคลัง  
 
 
      (นายบรรเทิง   เกตุสุริวงค)  
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  
 
        อนุมัติ/ลงนามแลว  
 
 
      (นายจํารัส   เมืองถาวร)  
     นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  
 
       



 

 
 



คํานํา 
 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด   เปนหนวยงานทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บ
รายไดซ่ึงจะตองจัดเก็บเอง ประกอบดวย   ภาษีบํารุงทองท่ี   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   ภาษีปาย   รวมไปถึงคาธรรมเนียม
และใบอนุญาตตาง  ๆ ดวย โดยการจัดเก็บรายไดทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพไดจะตองครอบคลุมถึงข้ันตอนกิจกรรมท่ี
จะดําเนินการจัดเก็บรายไดดวย 
 
  ดังนั้น     เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดทุกประเภทดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย   ถูกตองทันตาม
กําหนดระยะเวลา และมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดาน
การจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ  2559  ข้ึนเพ่ือใหการปฎิบัติงานบรรลุเปาหมายสูงสุด 
 
 
 
                     จัดทําโดย  
                      กองคลัง 

                    องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ  2559 
งานจัดเก็บรายได  กองคลัง   

องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหท่ัวถึงและเปน
ธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม  เศรษฐกิจ  เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บภาษี
โดยมิใหเกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลหนองกระเจ็ด 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีทุกประเภทดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  ถูกตอง  ทันตามเวลาและ การ
จัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บรายได  ประจําป  2559  ข้ึนมาเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายสูงสุด  
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมแกประชาชน 
 2.2  เพ่ือใหองคกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลไดมากข้ึน  
 2.3  เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับองคการบริหารสวนตําบล  
 2.4  เพ่ือใหการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดสอดคลองกับแนวทางการบริหารบานเมืองท่ีดี  
 
3.  เปาหมาย 
   3.1  ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล หนองกระเจ็ด 
 3.2  การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เกิดความรวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม  

 
4.  วิธีการดําเนินการ 
 4.1  ข้ันเตรียมการ 
         -  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ ใหครบถวน  จัดทําคําสั่ง  จัดทําประกาศ  และออกหนังสือแจง
เวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา  เพ่ือจะไดมายื่นแบบพิมพภายในกําหนดเวลา  โดยตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูใน
เกณฑเสียภาษี  ตาม  ภ.บ.ท. 6  บัญชีรายชื่อผูมีหนาท่ีชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  และบัญชีรายชื่อผูมีหนาท่ีชําระภาษี
ปาย 
 4.2  ข้ันดําเนินการ  
         -  จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา  
        -  แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
        -  แจงใหผูท่ีอยูในขายตองเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน  
        -  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและเขาใจ  
        -  ออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี  
 4.3  หลังดําเนินการแลวเสร็จ  
        -  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ  
 



5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  255 8 – 30  กันยายน  2559 
 
6.  ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  เปนจํานวนเงิน  15,000  บาท            
โดยจายเปนคาปายประชาสัมพันธ  และคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
 
8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  และใหความรวมมือในการเสียภาษี  
 8.2  ลดภาระคาใชจายของประชาชนในการเดินทางมาเสียภาษี  
 8.3  การปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารบานเมืองท่ีดี  
 

 
    (ลงชื่อ)         ผูจัดทํา/เสนอแผน  
      (นางสาวภาณี  รักชาติ)  
              เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

 
    (ลงชื่อ)              ผูตรวจสอบแผน  
     (นางสาวชัชวรรณ   แสงมณี)  
       ผูอํานวยการกองคลัง 

 
    (ลงชื่อ)                               ผูเห็นชอบแผน 
     (นายบรรเทิง   เกตุสุริวงค)  
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  

 
    (ลงชื่อ)               ผูอนุมัติแผน 
      (นายจํารัส    เมืองถาวร)  
    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ ด 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด 

อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
....................................................... 

แผนปฏิบัติหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
 เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

1. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณตอไป 
3. ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
4. รับยื่นแบบ 
5. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขางตน 
6. รับชําระภาษี/สงเงินรายไดประจําวัน 

หัวหนาสวนการคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 
2. แจงผลการประเมิน 
3. ออกตรวจสอบและติดตามผูคางชําระภาษี 
4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
1. ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี 
3. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผูไมมาชําระภาษีตามกําหนด 
6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงานของการจัดเก็บรายได  
7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง(อําเภอ)  เพ่ือดําเนินตอผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด 
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

คณะผูบริหาร 
 1.   พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี(พิจารณาการประเมินใหม)  
 2.   ลงมติชี้ขาดตามคํารอง  และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ  
 3.   มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด  
 4.   มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน   
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่  ประจําป  2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
เดือน/พ.ศ. แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี   หมายเหตุ 

ตุลาคม 2558 
 
พฤศจิกายน 2558 
ธันวาคม 2558 
มกราคม  2559       
กุมภาพันธ 2559 
มีนาคม  2559   
เมษายน  2559 
พฤษภาคม –  มิถุนายน  2559 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2559 
กันยายน 2559 

-  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)  
-  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ    
-  ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 
-  จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบลวงหนา 
-  รับชําระภาษี    
-  รับชําระภาษี    
-  ออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี 
-  รับชําระภาษี 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี ครั้งท่ี 1 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี ครั้งท่ี 2 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี ครั้งท่ี 3 
- แจงความตอพนักงานฝายสอบสวนฝายปกครองเพ่ือดําเนินคดีตอผูไมยื่นแบบ 
- รายงานปดงบประจําป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

             

 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ประจําป  2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ 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. คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑภาษีในปงบประมาณ  (ลูกหนี้ตาม

เกณฑคางรับ) 
             

2. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ               
3. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              
4. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              
5. รับชําระคาภาษี              
6. สํารวจบัญชีคางชําระภาษีปปจจุบัน              
7. รับชําระภาษีกรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา(มีเงินเพ่ิม)              
8. มีหนังสือแจงไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี  (3  ครั้ง)              
9. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  เพ่ือดําเนินคดีตอ

ผูไมมายื่นแบบ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป  2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
เดือน/พ.ศ. แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายเหตุ 

ตุลาคม 2558 
 
พฤศจิกายน 2558 
 
ธันวาคม 2558 
 
มกราคม 2559 
 
กุมภาพันธ  2559 
มีนาคม 2559 
เมษายน 2559 
พฤษภาคม 2559 
มิถุนายน 2559 
กรกฎาคม 2559 
สิงหาคม 2559 
กันยายน 2559 

-  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)  
-  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
-  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
-  จัดทําคําสั่ง/ประกาศ 
-  จัดทําหนังสือแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินใหทราบลวงหนา 
-  รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน(ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกตอง/ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการ 
   ประเมินภาษี  (ภ.ร.ด.8)   
-  รับชําระภาษี  (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
-  ออกใหบริการรับชําระภาษี 
-  รับชําระภาษี   
-  รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด/มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี  1 
-  รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด/มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี  2 
-  รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด/มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี  3  
-  แจงความตอพนักงานฝายสอบสวน  ฝายปกครอง(อําเภอ)  เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมยื่นแบบ 
-  คัดลอกผูเสียภาษีท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ/ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 
-  รายงานปดงบประจําป 
 

 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 

 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจําป  2559 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ 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. คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑภาษีในปงบประมาณ  (ลูกหนี้ตาม

เกณฑคางรับ) 

             

2. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ               

3. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              

4. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              

5. รับแบบ  ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกตอง              

6. ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี              

7. ประเมินคารายปและแจงผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.8              

8. รับชําระคาภาษี(ภายใน  30  วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการ
ประเมิน) 

             

9. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ  ภ.ร.ด.2 ภายใน
กําหนด(3  ครั้ง) 

             

10. แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกําหนด              

11. สํารวจบัญชีคางชําระภาษีปปจจุบัน              

12. รับชําระภาษี  กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา(มีเงินเพ่ิม)              

13. ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี              

14. มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน              

15. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม              

16. มีคําสั่งยึด  อายัดเพ่ือขายทอดตลาดทรัพยสิน              

 



 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป  2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
เดือน/พ.ศ. แผนการจัดเก็บภาษีปาย หมายเหตุ 

ตุลาคม 2558 
 
พฤศจิกายน 2558 
ธันวาคม 2558 
มกราคม 2559 
 
กุมภาพันธ 2559 
มีนาคม 2559 
เมษายน 2559 
พฤษภาคม 2559 
มิถุนายน 2559 
กรกฎาคม 2559 
สิงหาคม 2559 
กันยายน 2559 

-  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)  
-  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
-  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
-  จัดทําหนังสือแจงมาใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน  ใหทราบลวงหนา 
-  รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกตอง/ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการประเมินภาษี   ภ.ป.3   
-  รับชําระภาษี   (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
-  ออกใหบริการรับชําระภาษี 
-  รับชําระภาษี   
-  รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด/มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี  1 
-  รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด/มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี  2 
-  รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด/มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี  3  
-  แจงความตอพนักงานฝายสอบสวน  ฝายปกครอง(อําเภอ)  เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมยื่นแบบ 
-  คัดลอกผูเสียภาษีท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ/ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 
-  รายงานปดงบประจําป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย  ประจําป  2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ 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. คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑภาษีในปงบประมาณ  (ลูกหนี้ตาม

เกณฑคางรับ) 

             

2. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ               

3. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              

4. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนาเพ่ือยื่นแบบ  
ภ.ป.1 

             

5. รับแบบ  ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกตอง              

6. ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี              

7. ประเมินคารายปและแจงผลการประเมินตามแบบ  ภ.ป.3              

8. รับชําระคาภาษี(ภายใน  15  วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการ
ประเมิน) 

             

9. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ  ภ.ป.1 ภายในกําหนด
(3  ครั้ง) 

             

10. แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด              

11. สํารวจบัญชีคางชําระภาษีปปจจุบัน              

12. รับชําระภาษี  กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา(มีเงินเพ่ิม)              

13. ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี              

14. มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน              

15. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม              

16. มีคําสั่งยึด  อายัดเพ่ือขายทอดตลาดทรัพยสิน              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่  ประจําป  2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
ลําดับท่ี เดือน วัน  เวลา  และสถานท่ีการใหบริการจัดเก็บรายได 

1. มกราคม   รับชําระภาษี  ณ  ท่ีทําการ  อบต. 
2. กุมภาพันธ รับชําระภาษี  ณ  ท่ีทําการ อบต. 

ออกใหบริการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  และภาษีปาย    หมูท่ี  1 – 8 
-  วันท่ี  8  กุมภาพันธ  2559    หมูท่ี  1  และหมูท่ี  2 
-  วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2559   หมูท่ี  3 
-  วันท่ี  10  กุมภาพันธ  2559   หมูท่ี  4  และหมูท่ี  7 
-  วันท่ี  11  กุมภาพันธ  2559   หมูท่ี  6 
-  วันท่ี  12  กุมภาพันธ  2559   หมูท่ี  8 

3. มีนาคม รับชําระภาษี  ณ  ท่ีทําการ  อบต. 
ออกใหบริการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  หมูท่ี  1 – 8 
-  วันท่ี  7   มีนาคม   2558   ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  1 
-  วันท่ี  8   มีนาคม   2558   ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  2 
-  วันท่ี  9   มีนาคม   2558   ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  3 
-  วันท่ี  10   มีนาคม   2558   ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  4 
-  วันท่ี  11   มีนาคม   2558   ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ศูนย อปพร.อบต.หนองกระเจ็ด  หมูท่ี  5 
-  วันท่ี  14   มีนาคม   2558   ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  6 
-  วันท่ี  15   มีนาคม   2558   ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  7 
-  วันท่ี  16   มีนาคม   2558   ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  8 

4. เมษายน รับชําระภาษี  ณ  ท่ีทําการ  อบต. 
 

 



 
ลําดับท่ี เดือน วัน  เวลา  และสถานท่ีการใหบริการจัดเก็บรายได 

5. พฤษภาคม  
6. มิถุนายน  
7. กรกฎาคม            รับชําระภาษี/เรงรัดและติดตามการชําระภาษี  ณ  ท่ีทําการ  อบต. 
8. สิงหาคม  
9. กันยายน  

10. ตุลาคม         
11. พฤศจิกายน       เตรียมสํารวจผูคางชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือไวทําการจัดเก็บในป  2559 
12. ธันวาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีเคล่ือนท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจ็ด  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

ลําดับท่ี สถานท่ีออกบริการ 
ประจําเดือน 

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

1. ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  1  /         เวลา 09.30 – 14.00  น.   ตุลาคม – ธันวาคม 
เตรียมสํารวจผูคาง
ชําระภาษีและติดตาม
เรงรัดลูกหน้ีภาษี
ประเภทตาง ๆ 
ตลอดจนจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานเพ่ือ
ไวทําการจัดเก็บภาษี
ในปถัดไป 

2. ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  2   /        เวลา 09.30 – 14.00  น.   
3. ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  3   /        เวลา 09.30 – 14.00  น.   
4. ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  4   /        เวลา 09.30 – 14.00  น.   
5. ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  5   /        เวลา 09.30 – 14.00  น.   
6. ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  6    /       เวลา 09.30 – 14.00  น.   
7. ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  7    /       เวลา 09.30 – 14.00  น.   
8. ศาลาประจําหมูบาน  หมูท่ี  8    /       เวลา 09.30 – 14.00  น.   

 
 
 


