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งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม 

อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

 



 
ค าน า 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท 
มีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะด าเนินการในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวฯ ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม
ก าหนด ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม จึงได้ก าหนด              
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีภาษี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด 

 

 

 

จัดท าโดย 
 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม  
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

กองคลัง : งานจัดเก็บรายได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคามเป็นไป
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ และการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นเพ่ือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  การจัดท าแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจน
โครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือให้ทราบงานโครงการ/กิจการที่จะเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมดที่จะ
ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม 
 2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษี โดยก าหนด
เป้าหมายในการจัดเก็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 4.  เพ่ือเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 5.  เพ่ือประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการช าระภาษี 
 6.  เพ่ือสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดในการเสียภาษี 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 1.  จัดประชุมพนักงาน ข้าราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  2.  จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการต่าง ๆ 
  3.  จัดท าโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.  ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ 
  5.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ 



4. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

5. รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2 การจดัท าแผนการด าเนินงาน 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

6. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ
ด าเนินงานนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม มีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานได้ 
 3.  ท าให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคามเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

7. ผู้รับผิดชอบแผน 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัด

ปราจีนบุรี 
 
8. งบประมาณ 

 จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี                 
พ.ศ. 2563 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จ านวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ จากการจัดเก็บได้เอง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประจันตคามเพ่ิมขึ้น ในร้อยละ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 9.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น 
 9.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 
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 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

 ๑.1 ส ารวจข้อมลูที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอ านาจตาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 

 ๑.๒ จดัท ารายการที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พฤศจิกายน 
 1.3 ประกาศบญัชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        (ภ.ด.ส.

3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง (รายคน) 

พฤศจิกายน 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอ
แก้ไข 

ธันวาคม 

 1.5 กรมธนารักษ์จดัส่งข้อมลูราคาประเมินที่ดิน อปท.ประเมิน
ราคาอัตราภาษีที่จัดเก็บ 

มกราคม 

 ๑.6 ประชาสมัพันธ์ขั้นตอนและวธิีการเสยีภาษี        ธันวาคม - กุมภาพันธ ์
 1.7 จดัท าบัญชีราคาประเมินที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 
 1.8 ประกาศบญัชีราคาประเมินทนุทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   กุมภาพันธ ์
 1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน) กุมภาพันธ์   
 1.10 รับค าร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ กุมภาพันธ์ -เมษายน 

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

ก าหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
มีนาคม - เมษายน 

 กรณีพิเศษ  
 (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับ

แจ้งหนังสือเตือน) 
 

      - รับช าระภาษี เบีย้ปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 
ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษ ีเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
   

พฤษภาคม - กันยายน 

 (2) ช าระภาษภีายในเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 15 วัน           นับ
แต่วันท่ีได้รบัแจ้งหนังสือเตือน) 

 

      - รับช าระภาษี เบีย้ปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 
ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษ ีเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
   

พฤษภาคม - กันยายน 

 (3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน   
      - รับช าระภาษี เบีย้ปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 

ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษ ีเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
   

พฤษภาคม - กันยายน 

 
 
 



 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

 (4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษ ี  
      ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม ่     

(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 
กุมภาพันธ์  - เมษายน 

      ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
      ๓. ช้ีขาดและแจ้งผลใหผู้้ร้องทราบ มีนาคม - กรกฎาคม 
      ๔. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม    มีนาคม – กันยายน 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
 1.รายงานค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ให้คณะกรรมการภาษีฯประจ าจังหวัดทราบ 
มกราคม 

 2.ไม่ช าระภาษภีายในก าหนดเวลา  
    -เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ช าระภาษีให้มี

หนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
พฤษภาคม 

    -ส ารวจบญัชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม – มิถุนายน 
    -รายงานผูค้้างช าระภาษีใหส้ านกังานท่ีดินทราบ มิถุนายน 
    -รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา(มีเบีย้ปรับ

และเงินเพิ่ม) 
พฤษภาคม – กันยายน 

    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณผีู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนดเวลา พฤษภาคม – กันยายน 
    -ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษ ี พฤษภาคม – กันยายน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 
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 กรณมีีป้ายหลังเดือนมีนาคม  
      - 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 

 
 
  



 
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  
           - ครั้งที ่๑      พฤษภาคม 
           - ครั้งที่ ๒      มิถุนายน 
           - ครั้งที่ ๓       กรกฎาคม 
      - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม - กันยายน 
      - ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 
ตุลาคมเป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติงานการบริการประชาชนเคลื่อนที่  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 
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 
 

 
 
 

 


