แผนการจัดเก็บรายได้
ประจําปี งบประมาณ 2562
กองคลังองค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า

องค์ การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า
อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น

คํานํา
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกัวป่ า เป็ นหน่วยงานท้องถินทีซึ งมีอาํ นาจหน้าทีในการดําเนินการจัดเก็บ
รายได้ทีต้องจัดเก็บเอง ซึ งประกอบด้วย ภาษีโรงเรื อนและทีดิน ภาษีป้าย ภาษีบาํ รุ งท้องที และค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต
ต่าง ๆ ซึ งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิ ทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขันตอน กิจกรรมทีจะดําเนิ นการจัดเก็บ
รายได้
ดังนัน เพือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดําเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง ทันตามกําหนด
ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิ ทธิภาพ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกัวป่ า จึงได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ ประจําปี 2562 ขึนเพือให้การปฏิบตั ิบรรลุเป้าหมายสู งสุด

งานพัฒนารายได้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกัวป่ า

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจําปี งบประมาณ 2562
กองคลัง
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริ หารส่วนตําบลตะกัวป่ า มีนโยบายเร่ งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทวถึ
ั ง และเป็ นธรรมโดยคํานึ งถึง
สภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในปั จจุบนั มาเป็ นแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบ
ในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลตะกัวป่ า
ดังนัน เพือให้การปฏิบตั ิงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายสู งสุ ด องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลตะกัวป่ า จึงกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน โดยการออกให้บริ การรับยืนแบบเพือแสดงรายการทรัพย์สินเพือเสี ย
ภาษีกบั ประชาชนภายในตําบล ซึ งจะช่วยให้ลดขันตอนการปฏิบตั ิ งาน จึงจําเป็ นต้องจัดทําแผนการจัดเก็บรายได้ประจําปี
2562 ขึนมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่วนตําบลตะกัวป่ าบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
แก่ประชาชน
2.2 เพือให้องค์กรมีรายได้เพิมขึน ซึ งจะส่งผลให้สามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลได้มากขึน
2.3 เพือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่ วมมือในการเสี ยภาษีให้กบั องค์การบริ หารส่ วนตําบล
2.4 เพือให้การปฏิบตั ิการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริ หารบ้านเมืองทีดี
3. เป้าหมาย
3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่วนตําบลเพิมขึน ร้อยละ 3-5 ของปี งบประมาณ 2561
3.2 ประชาชนให้ความร่ วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิ ทธิภาพมากขึน เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นธรรม
4. วิธีการดําเนินการ
4.1 ขันเตรี ยมการ
- สํารวจและจัดเตรี ยมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดทําคําสัง จัดทําประกาศ และออกหนังสื อแจ้งเวียนให้ผเู้ สี ย
ภาษีทราบล่วงหน้า เพือจะได้มายืนแบบพิมพ์ภายในกําหนดเวลา โดยตรวจสอบและคัดลอกรายชือผูอ้ ยูใ่ นเกณฑ์เสี ยภาษี
ตาม ผ.ท.4
4.2 ขันดําเนินการ
- จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
- แต่งตังเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
- แจ้งให้ผทู ้ ีอยูใ่ นข่ายต้องเสี ยภาษี ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน

- จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ
- ออกให้บริ การรับชําระภาษีนอกสถานที
4.3 หลังดําเนิ นการแล้วเสร็จ
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนฯ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้
ส่ วนการคลัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
7. งบประมาณ
ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบล งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562
8. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่วนตําบลตะกัวป่ าเพิมขึนร้อยละ 3-5 ในปี งบประมาณ 2561
8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่ วมมือในการเสียภาษี
8.3 การปฏิ บตั ิงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริ หารบ้านเมืองทีดี
(ลงชื อ) ……………………………..
(นายนํามนต์ จ้อยศักดา)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชํานาญการ
(ลงชื อ) ………………………………….
(นางอําพร บุตรจันทร์)
หัวหน้าส่ วน ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
(ลงชือ) ………………………………………
(นางดวงกมล นิติวฒั นะ)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกัวป่ า
(ลงชือ)

……………………………………….
(นายสมชาย สง่าภาคภูมิ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลตะกัวป่ า

แผนการจัดเก็บภาษีบํารุ งท้ องที ประจําปี 2562
องค์ การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่ น
เดือน/พ.ศ.

ภาษีบํารุงท้ องที (กรณีตรี าคาปานกลางทีดินใหม่ ประจําปี 2561-2562X

ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

- สํารวจและจัดเตรี ยมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั
ธีการเสี ยภาษี
- ให้มีการกําหนดราคาปานกลางทีดินทีเป็ นปั จจุบนั โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางทีดิน
- ติดประกาศราคาปานกลางทีดิน ณ ทีทําการองค์การบริ หารส่ วนตําบลภายใน 30 วัน นับจากวันทีผูว้ ่าราชการจังหวัดได้รับรายงานจากคณะกรรมการ
พิจารณาตีราคาปานกลางทีดิน
- จัดทําประมาณการรายรับจากการประเมินทีตาดว่าจะได้รับจากผูท้ อยู
ี ใ่ นข่ายเสี ยภาษี
- แต่งตังเจ้าพนักงานประเมินภาษีบาํ รุ งท้องทีและเจ้าพนักงานสํารวจทําการสํารวจจํานวนเนือทีดิน ลักษณะการทําประโยชน์
- ประกาศแจ้งเจ้าของทีดินเพือมายืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.๕)
- รับแบบแสดงรายการทีดิน และตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.บ.ท.๕)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน
- ประเมินภาษีบาํ รุ งท้องที
- ติดประกาศการประเมินภาษีบาํ รุ งท้องที (ภ.บ.ท.๑๐) ณ ทีทําการองค์การบริ หารส่ วนตําบล ทีทําการผูใ้ หญ่บา้ น/กํานัน
-กรณี เจ้าของทีดินอยู่นอกเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลให้ทาํ หนังสือแจ้งให้เจ้าของทีดินทราบ
- ในกรณี เจ้าของทีดินไม่พอใจในการประเมินสามารถยืนอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันติดประกาศ
- รับเรื องอุทธรณ์/แจ้งผลการอุทธรณ์ (กรณีอุทธรณ์)
- รับชําระภาษี
- รับชําระภาษีเงินเพิมหลังพ้นกําหนด ร้ อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ยัี งไม่ชาํ ระภาษี ครังที 1
- รับชําระภาษีเงินเพิมหลังพ้นกําหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ยัี งไม่ชาํ ระภาษี ครังที 2
- รับชําระภาษีเงินเพิมหลังพ้นกําหนด ร้ อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ยัี งไม่ชาํ ระภาษี ครังที 3
- แจ้งความต่อพนักงานฝ่ ายสอบสวนฝ่ ายปกครองเพือดําเนิ นคดีต่อผูไ้ ม่ยนแบบ
ื
- รายงานปิ ดงบประจําปี

มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถนุ ายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิ งหาคม 2562
กันยายน 2562

เป้าหมาย

รายได้
เพิมขึน
ร้อยละ 3-5
%

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบตั ิตามขันตอน

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที ประจําปี 2562
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาการปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2562
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

คัดลอกบัญชีผทู ้ ีอยูใ่ นเกณฑ์ภาษีในปี งบประมาณ(ลูกหนีตามเกณฑ์คา้ งรับ)

2

ประชาสัมพันธ์เรื องการเสี ยภาษี

3

สํารวจเตรี ยมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

4

ออกหนังสื อเวียนแจ้งผูเ้ สี ยภาษีให้ทราบล่วงหน้า

5

รับชําระค่าภาษี

6

สํารวจบัญชีผคู ้ า้ งชําระภาษีปีปัจจุบนั

7

รับชําระภาษี กรณี ผเู ้ สี ยภาษีชาํ ระเกินกําหนดเวลา(มีเงินเพิม)

8

มีหนังสื อแจ้งไปยังผูท้ ยัี งไม่ชาํ ระภาษี (3 ครัง)

9

แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครอง เพือดําเนินคดีต่อผูไ้ ม่มายืนแบบ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีดิน ประจําปี 2562
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมแยกปฏิบตั ิตามขันตอน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิการ

ลําดับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค
1

สํารวจและคัดลอกบัญชีผทู ้ ีอยูใ่ นเกณฑ์เสี ยภาษีในปี งบประมาณ (ลูกหนีค้าง)

2

ประชาสัมพันธ์เรื องการเสี ยภาษี

3

สํารวจเตรี ยมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

4

ออกหนังสื อเวียนแจ้งผูเ้ สี ยภาษีให้ทราบล่วงหน้า

5

รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขทีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง

6

ประเมินค่ารายปี /แจ้งผลการประเมิน/รับชําระภาษี

7

ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. 8 (ลงทะเบียน)

8

รับชําระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งผลการประเมิน)

9

ออกหนังสื อแจ้งเตือนกรณี ผไู ้ ม่ยนแบบ
ื
ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (3 ครัง)

10

แจ้งความดําเนินคดีแก่ผไู ้ ม่มายืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (ส่ งให้นิติกร)ตาม ม.46 หรื อ ม.48

11

สํารวจบัญชีผคู ้ า้ งชําระภาษีปีปัจจุบนั

12

รับชําระภาษี กรณี ผเู ้ สี ยภาษีชาํ ระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิม)

13

ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้ า้ งชําระภาษี

14

มีหนังสื อแจ้งเตือนว่าจะดําเนิ นการยึดอายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.44

15

รับชําระภาษี และเงินเพิม

16

มีคาํ สังยึด อายัด เพือขายทอดตลาดทรัพย์สิน

หมายเหตุ
ก.ย

แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรื อนและทีดิน ประจําปี 2562
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
เดือน/พ.ศ.

ภาษีโรงเรือนและทีดิน/ค่าธรรมเนียม

ต.ค. 2561
พ.ย. 2561
ธ.ค.2561
ม.ค.2562
ก.พ.2562
มี.ค. 2562

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชือผูท้ ีอยูใ่ นเกณฑ์เสี ยภาษีในปี งบประมาณ (บัญชีลูกหนีตามเกณฑ์คา้ งรับ)
- สํารวจและจัดเตรี ยมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั
ธีการเสี ยภาษี
- จัดทําหนังสื อแจ้งมให้ผทู ้ ีมีหน้าทีเสี ยภาษีเพือยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า
- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปี และกําหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.
8) รับชําระภาษี
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรื อชําระในกําหนดเวลา)

เม.ย.2562

- รับชําระภาษีเงินเพิมหลังพ้นกําหนด / มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ียังไม่ชาํ ระภาษีครังที 1

พ.ค.2562

- รับชําระภาษีเงินเพิมหลังพ้นกําหนด / มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ียังไม่ชาํ ระภาษีครังที 2

มิ.ย.2562

- รับชําระภาษีเงินเพิมหลังพ้นกําหนด / มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ียังไม่ชาํ ระภาษีครังที 3

ก.ค.2562

- แจ้งความต่อพนักงานฝ่ ายสอบสวน ฝ่ ายปกครอง(อําเภอ) เพือดําเนินคดีต่อผูไ้ ม่ยนแบบ
ื

ก.ค.2562

- คัดลอกผูเ้ สี ยภาษีทีอยูใ่ นเกณฑ์เสี ยภาษีในปี งบประมาณ / ประชาสัมพันธ์เรื องการเสียภาษี

ก.ย.2562

- รายงานปิ ดงบประจําปี

เป้ าหมาย

รายได้เพิมขึน
ร้อยละ 3-5 %

แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจําปี 2562
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
เดือน/พ.ศ.

ภาษีโรงเรือนและทีดิน/ค่าธรรมเนียม

เป้ าหมาย

ต.ค. 2561

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชือผูท้ ีอยูใ่ นเกณฑ์เสี ยภาษีในปี งบประมาณ (บัญชีลูกหนีตามเกณฑ์คา้ งรับ)

พ.ย. 2561

- สํารวจและจัดเตรี ยมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

ธ.ค.2561

- ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั
ธีการเสี ยภาษี

ม.ค.2562

- จัดทําหนังสื อแจ้งให้ผทู ้ ีมีหน้าทีเสี ยภาษีเพือยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า

ก.พ.2562

- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปี และกําหนดค่าภาษีและมีหนังสื อแจ้งการประเมินภาษี ภ.ป.3

รายได้เพิมขึน

มี.ค. 2562

- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรื อชําระในกําหนดเวลา)

ร้อยละ 3-5 %

เม.ย.2562

- มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ยัี งไม่ชาํ ระภาษีครังที 1 (รับชําระภาษี และเงิ นเพิม (ม.25))

พ.ค.2562

- มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ยัี งไม่ชาํ ระภาษีครังที 2 (รับชําระภาษี และเงิ นเพิม (ม.25))

มิ.ย.2562

- มีหนังสื อเตือนไปยังผูท้ ยัี งไม่ชาํ ระภาษีครังที 3 (รับชําระภาษี และเงิ นเพิม (ม.25))

ก.ค.2562

- แจ้งความต่อพนักงานฝ่ ายสอบสวน ฝ่ ายปกครอง(อําเภอ) เพือดําเนินคดีต่อผูไ้ ม่ยนแบบ
ื

ก.ค.2562

- ตรวจสอบบัญชี ผชู ้ าํ ระภาษี

ก.ย.2562

- รายงานปิ ดงบประจําปี

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบตั ิตามขันตอน

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจําปี 2562
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาการปฏิบตั ิการ
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

สํารวจและคัดลอกบัญชีผทู ้ ีอยูใ่ นเกณฑ์เสี ยภาษีในปี งบประมาณ (ลูกหนี ค้าง)

2

ประชาสัมพันธ์เรื องการเสี ยภาษี

3

สํารวจเตรี ยมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

4

ออกหนังสื อเวียนแจ้งผูเ้ สี ยภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพือยืนแบบ ภ.ป.1

5

รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขทีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง

6

ประเมินค่ารายปี /แจ้งผลการประเมิน/รับชําระภาษี

7

ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3 (ลงทะเบียน)

8

รับชําระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งผลการประเมิน)

9

ออกหนังสื อแจ้งเตือนกรณี ผไู ้ ม่ยนแบบ
ื
ภ.ป.1 ภายในกําหนด (3 ครัง)

10

แจ้งความดําเนิ นคดีแก่ ผไู ้ ม่มายืนแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (ส่ งให้นิติกร)ตาม ม.46 หรื อ
ม.48

11

สํารวจบัญชีผคู ้ า้ งชําระภาษีปีปัจจุบนั

12

รับชําระภาษี กรณี ผเู ้ สี ยภาษีชาํ ระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิม)

13

ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้ า้ งชําระภาษี

14

มีหนังสื อแจ้งเตือนว่าจะดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.44

15

รับชําระภาษี และเงินเพิม

16

มีคาํ สังยึด อายัด เพือขายทอดตลาดทรัพย์สิน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัตติ ามหน้ าทีรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่ น
………………………………..
แผนปฏิบัตหิ น้ าทีผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าทีจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายด้ านจัดเก็บรายได้
1. สํารวจเตรี ยมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผทู ้ ีอยู่ในเกณฑ์เสี ยภาษีในปี งบประมาณต่อไป
3. ออกหนังสื อแจ้งผูเ้ สี ยภาษีทราบล่วงหน้า
4. รับยืนแบบ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น
6. รับชําระภาษี/ส่ งเงินรายได้ประจําวัน
ผู้อาํ นวยการกองคลังคลัง
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตาแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ
2. แจ้งผลการประเมิน
3. ออกตรวจสอบและติดตามผูค้ า้ งชําระภาษี
4. แจ้งผลการชีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบล
1. ประชาสัมพันธ์เรื องการจัดเก็บภาษี
2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี
3. ประเมินค่ารายปี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริ งประกอบ
4. ออกหนังสื อแจ้งเตือนกรณี ไม่ยนแบบแสดงรายการภายในกํ
ื
าหนด
5. ออกหนังสื อเตือนผูไ้ ม่มาชําระภาษีตามกําหนด
6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีงานของการจัดเก็บรายได้
คณะผู้บริหาร
1. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
2. ลงมติชีขาดตามคําร้อง และแจ้งผลการชีขาดให้ผรู ้ ้องทราบ
3. มอบอํานาจแจ้งความดําเนิ นคดีแก่ผไู ้ ม่มายืนแบบภายในกําหนด
4. มีคาํ สังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
นิตกิ ร
1. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครอง (อําเภอ) เพือดําเนิ นต่อผูไ้ ม่มายืนแบบภายในกําหนด
2. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็ นระยะ ๆ

แผนปฏิบัติการบริ การประชาชนเคลือนที ประจําปี 2561
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
ลําดับที

เดือน

1

มกราคม

2

กุมภาพันธ์

3

มีนาคม

4

เมษายน

5

พฤษภาคม

6

มิถนุ ายน

7

กรกฎาคม

8

สิ งหาคม

9

กันยายน

10

ตุลาคม

11

พฤศจิกายน

วัน เวลา และสถานทีการให้ บริการจัดเก็บรายได้
วันจันทร์ ที 22 มกราคม 61 ตังแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศาลากลางบ้านตะกัวป่ า
วันอังคาร ที 23 มกราคม 61 ตังแต่เวลา 09.00 – 14.00น. ณ ศาลากลางบ้านหนองตะครอง
วันพุธ ที 24 มกราคม 61 ตังแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ทีทําการผูใ้ หญ่บา้ นหนองเปล่ง
วันพฤหัสบดีที 25 มกราคม 61 ตังแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูบวั
วันศุกร์ที มกราคม ตังแต่เวลา . -14. น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวแดง
วันจันทร์ ที 29 มกราคม
ตังแต่เวลา . -14. น. ณ ศาลาประชาคมบ้านสระขาม
วันอังคาร ที มกราคม
ตังแต่เวลา . -14. น. ณ ศาลาประชาคมบ้านเล้า
วันพุธ ที
มกราคม
ตังแต่เวลา . -14. น. ณ ศาลาประชาคมดอนตะแบง
วัน พฤหัสบดี ที 1 กุมภาพันธ์
ตังแต่เวลา . -14. น. ณ ทีทําการผูใ้ หญ่บา้ นโนนตาล
วัน ศุกร์ ที กุมภาพันธ์
ตังแต่เวลา . -14. น. ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสวน
วันจันทร์ ที กุมภาพันธ์
ตังแต่เวลา . -14. น. ณ ทีทําการผูใ้ หญ่บา้ นหนองตะใกล้

รับชําระภาษี/เร่ งรัดและติดตามการชําระภาษี ณ ทีทําการ อบต.ตะกัวป่ า

เตรี ยมสํารวจผูค้ า้ งชําระและติดตามเร่ งรัดลูกหนีภาษีประเภทต่าง ๆ ตลอดจน จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐาน เพือไว้ทาํ การจัดเก็บในปี 2562

12 ธันวาคม
หมายเหตุ วัน เวลา อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลําดับที

ปฏิทินการปฏิบัติงานบริการประชาชนเคลือนที นอกเขตพืนทีบริการองค์ การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า (ปี งบประมาณ )
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
สถานทีออกบริ การ
ประจําเดือน
เวลาทีออกให้บริ การ
ม.ค.

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


1

บริ เวณกลางหมู่บา้ นโคกเมฆ (อ.นาโพธิ)

2

ศาลาประชาคมบ้านทุ่งบ่อ (อ.นาโพธิ)



เวลา 07.00 – 12.00 น

3

ศาลากลางหมู่บา้ นคูณ ( อ.พุทไธสง)



เวลา 07.00 – 12.00 น

4

ศาลากลางหมู่บา้ นโกรก (ต.ดงเค็ง)



เวลา 07.00 – 12.00 น

5

ศาลาประชาคมบ้านหนองหญ้าขาว (ต.ดงเค็ง)



เวลา 07.00 – 12.00 น

6

ศาลาประชาคมบ้านหนองบะยาว (ต.ดงเค็ง)



เวลา 07.00 – 12.00 น

เวลา 07.00 – 12.00 น

หมายเหตุ
กําหนดการอาจ
เปลียนแปลงได้

ปฏิทินการปฏิบัติงานบริการประชาชนเคลือนที (ปี งบประมาณ )
ในการออกบริการสํ ารวจร้ านค้า ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ าง ๆ (ทํา ผท , ผท )
องค์การบริหารส่ วนตําบลตะกัวป่ า อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น
ลําดับที

สถานทีออกบริ การ

ประจําเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

เวลาทีออกให้บริ การ

หมายเหตุ
กําหนดการสามารถ
เปลียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

วันทีออกให้บริ การ
1

บ้านตะกัวป่ า

วันจันทร์ ที 22 มกราคม 61

เวลา 09.00 – 14.00 น

2

บ้านหนองตะครอง

วันอังคาร ที 23 มกราคม 61

เวลา 09.00 – 14.00 น

3

บ้านหนองเปล่ง

วันพุธ ที 24 มกราคม 61

เวลา 09.00 – 14.00 น

4

บ้านหนองคูบวั

วันพฤหัสบดีที 25 มกราคม 61

เวลา 09.00 – 14.00 น

5

บ้านหนองบัวแดง

วันศุกร์ที

เวลา 09.00 – 14.00 น

6

บ้านสระขาม

วันจันทร์ ที

มกราคม

เวลา 09.00 – 14.00 น

7

บ้านเล้า

วันอังคาร ที

มกราคม

เวลา 09.00 – 14.00 น

8

บ้านดอนตะแบง

วันพุธ ที

9

บ้านโนนตาล

วัน พฤหัสบดี ที

10

บ้านนาสวน

วัน ศุกร์ ที

11

บ้านหนองตะใกล้

วันจันทร์ ที

มกราคม

มกราคม
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์

เวลา 09.00 – 14.00 น
เวลา 09.00 – 14.00 น
เวลา 09.00 – 14.00 น
เวลา 09.00 – 14.00 น

