
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

กองคลัง : งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 



 
ค าน า 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
จัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง  ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่
จะด าเนนิการจัดเก็บรายได ้

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องทันตาม
ก าหนดระยะเวลา  และการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ จึงได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 
 
                                                                        จัดท าแผนโดย 
 
 

                     (ว่าที่ ร.ต.มนตรี  ศรีหัวแฮ) 
                                                              เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                          กองคลัง : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
                                          องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองคลัง : งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

๑. หลักการและเหตผุล 

 การบริหารการจัดเก็บภาษี  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีการบริหารจัดการด้าน
การจัดเก็บภาษี และการพัฒนารายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การที่จะปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้น การรวบรวม เรียบเรียง เอกสาร อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมหรือความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการของการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข การปฏิบัติงานมีหลักปฏิบัติราชการ 3  ด้าน ด้านแรกเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ  ก่อนการลงมือปฏิบัติงาน   ด้านที่สอง ต้องเข้าถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติราชการ  และด้านที่สาม 
ต้องพัฒนาคน  พัฒนาตน และพัฒนากลไกการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ 

 ดังนั้น  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง ทันตามเวลาและเก็บ
รายได้ให้มีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ  จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยได้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนปฏบิัติการจัดเก็บภาษ/ีโครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนนิการจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
 2.2  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ ในปีงบประมาณพ.ศ.
2566 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากยิ่งขึ้น 
 2.3  เพื่อใหก้ารจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเปา้หมายและสามารถเพิ่มรายได้จาการจัดเก็บภาษี โดยก าหนดเป้าหมายในการ
จัดเก็บเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ของรายได้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.4  เพื่อเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนนิงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  2.5 เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายไดส้อดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

3. เป้าหมาย 
 3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ของปีงบประมาณ 2565 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 

4. วิธีการด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  -จัดท าแผนการปฏบิัติงานดา้นการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง  
และภาษปี้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการตา่งๆ 
  - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศและออกหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้
เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในก าหนดเวลา  โดยตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 
ตาม ผ.ท. 4 
 4.2 ขั้นด าเนินการ 
  - จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัตงิาน 
  - ออกส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
  - แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน 
  - จัดท าแผน่พับประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
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  - ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ 
4.3 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
 - ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแผนฯ 
 - รายงานผลการด าเนนิงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเกบ็รายได้ 
 กองคลัง งานจดัเก็บและพฒันารายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

7. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายไดข้ององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแพ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ของปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 (ลงชื่อ) วา่ที่ ร.ต.                     ผู้จัดท า/เสนอแผน 
                  (มนตรี  ศรีหัวแฮ) 

                                               เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิการ 
 
 
 

 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจทานแผน                                                                                                
                                                              (นางกลุิสรา  เพชรกันหา) 

                                       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
            ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
  (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจทานแผน/ผู้เห็นชอบแผน 
                                                     (นางภาวิณี  พุทธศรี) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบ/อนุมัติแผน 
                                                  (นายสมชาย  อ้วนพรมมา) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 
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สรุปแผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผดิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

..................................................................... 
 

แผนปฏิบัติหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 
 

เจ้าหน้าที่จัดเกบ็รายได/้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านจัดเก็บรายได้ 
๑.   ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ตา่งๆ 
๒. ตรวจสอบและจัดท าบัญชผีู้ที่อยูใ่นเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
๓. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
๔. รับยื่นแบบ 
๕. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างตน้ 
๖. รับช าระภาษี/ส่งเงินรายไดป้ระจ าวัน 

หมายเหตุ รับผิดชอบโดย 1.  ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ศรีหัวแฮ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
 2.  นางสาวสุดารัตน์  พงษ์เฉย  ต าแหน่ง พนักงานจ้าง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ / เอกสารประกอบ 
๒. แจ้งผลการประเมิน 
๓. ออกตรวจสอบและติดตามผู้คา้งช าระภาษี 
๔. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

 หมายเหตุ  รับผิดชอบโดย นางกุลิสรา เพชรกันหา  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง  

 ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๑. ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจัดเก็บภาษี 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษ ี
๓. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพจิารณาข้อเท็จจรงิประกอบ 
๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
๕. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาช าระภาษีตามก าหนด 
๖. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของการจัดเก็บรายได้ 

หมายเหตุ  รับผิดชอบโดย  นางภาวิณี  พุทธศรี  ต าแหน่ง ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ 

คณะผู้บริหาร 
๑. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พจิารณาการประเมินใหม่) 
๒. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง  และแจง้ผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
๓. มอบอ านาจแจง้ความด าเนินคดแีก่ผู้ไม่มายืน่แบบภายในก าหนด 
๔. มีค าสั่งยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 

นิติกร 
๑. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนนิคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
๒. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

หมายเหตุ  รับผิดชอบโดย  
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แผนปฏบิัตกิารจัดเก็บภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัต ิ
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

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

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 

 ๑.๒ จัดท ารายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน 
 1.3 ประกาศบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง        

(ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรอืผู้ครอบครองบัญชีรายการ
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายคน) 

พฤศจิกายน 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อขอแก้ไข 

ธันวาคม 

 1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินท่ีดิน อปท.
ประเมินราคาอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 

มกราคม 

 ๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี        ธันวาคม - กุมภาพันธ ์
 1.7 จัดท าบัญชีราคาประเมินท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 
 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมนิทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูก

สร้าง   
กุมภาพันธ์ 

 1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน) กุมภาพันธ์   
 1.10 รับค าร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ กุมภาพันธ์ -เมษายน 

ขั้นตอนที่ ๒   ด าเนินการจัดเกบ็  
 1.  รับช าระภาษ ี มีนาคม – เมษายน 
 2. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่ก าหนด พฤษภาคม - กันยายน 
 กรณีปกต ิ  
 - รับช าระภาษ ี(ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายใน

ก าหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
มีนาคม - เมษายน 

 กรณีพิเศษ  
 (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน  

(๒) นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 
 

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

พฤษภาคม - กันยายน 

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

 

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

พฤษภาคม - กันยายน 

 (3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน   
      - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม 

ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 
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ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัต ิ

 (4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
      ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่     

(ลงทะเบียนเลขที่รับ) 
กุมภาพันธ์  - เมษายน 

      ๒. ออกหมายเรียกให้มาชีแ้จงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
      ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม - กรกฎาคม 
      ๔. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม    มีนาคม – กันยายน 

ขั้นตอนที ่3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
 ๑. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
      - เมื่อใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ีประกาศก าหนดให้ช าระภาษี 

ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ช าระภาษี 
พฤษภาคม 

      - ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม - มิถุนายน 
      - รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา 

(มีเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 
 

      - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษภีายใน
ก าหนดเวลา   

 

      - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษ ี  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด อายัดและ

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้า
สิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 

 2. รายงานผู้ค้างช าระภาษี ให้ส านักงานท่ีดินทราบ  มิถุนายน 
 3. รายงานค านวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้

คณะกรรมการภาษีฯ ประจ าจังหวัดทราบ 
มกราคม 
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง 
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าปี พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  
 ๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน

ปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
กันยายน 

 ๑.๒ ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  ตุลาคม 
 ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
 ๑.๔ 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 

 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 

 



- 8 - 
 
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 
      - 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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แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับประชาชน             ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นเตรียมการ 
เตรียมแบบพิมพ ์
เอกสารต่างๆ 

แจ้งใบประเมิน 
(ภ.ป.3) 

ช าระภายใน 15 วัน 

 
กรณีไม่ช าระ 

แจ้งหนังสือ 
เตือนครั้งที่ 1 

 

แจ้งหนังสือ 
เตือนครั้งที่ 2 

 

แจ้งหนังสือ 
เตือนครั้งที่ 3 

 

แจ้งหนังสือ 
ประชาสัมพันธ ์

ให้ทราบล่วงหน้า 
 

 
ยังไม่ช าระ 

 
ช าระ 

 
ช าระเงินพร้อมเงินเพิ่ม รับใบเสร็จ (ภ.ป.7) 

รับแบบ ภ.ป.1 
ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

บันทึกรายการป้าย 
ประเมินค่าภาษีเสนอ 

พนักงานเจ้าหนา้ที่ลงนาม 

แจ้งค่าภาษ ี
กรณีช าระ 

ช าระเงิน 
รับใบเสร็จ 
(ภ.ป.7) 

รวบรวมเอกสารน าเสนองานเร่งรัด 
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

(ส่งงานนิติการ) 
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แผนปฏิบัติงานการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจ าปี พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 1 
การเตรียมการ 
1.1 เตรียมส ารวจผู้ค้างช าระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษี 
ประเภท ต่าง ๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือไว้ท าการ
จัดเก็บในปี พ.ศ. 2566 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 

1.2  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ธันวาคม 

ขั้นตอนที่ 2 
ด าเนินการจัดเก็บ 
2.1  รับช าระภาษี ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
ออกให้บริการนอกสถานที่ 
 

 
มกราคม - มีนาคม 

 
2.2  รับช าระภาษี ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล มกราคม - กันยายน 
2.3  รับช าระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล และออกให้บริการนอกสถานที่ 
 

ตุลาคม – กันยายน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


