
 

โครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษโีรงเรอืนและที่ดิน  ประจ าปี ๒๕๕๕  

องค์การบรหิารส่วนต าบลด่านจาก   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  

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

๑.   ชื่อโครงการ        “ โครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี ๒๕๕๕ “ 

๒.  หลักการและเหตุผล     

การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค ดา้นคมนาคม ดา้นการ

ท่องเที่ยว ต้องน าเงินที่ได้จากการช าระภาษีของประชาชนเพื่อไปพัฒนาในด้านต่างๆ   องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นก็เป็นหนว่ยงานหนึ่งของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งภาษีป้าย แล ะภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

เป็นภาษีที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลต้องจัดเก็บเพื่อเป็นรายได้ และจะน าเงินรายได้เหล่านีม้าสร้าง

สาธารณูปโภคต่างๆ  เสริมสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก ได้วางเป้าหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มคีวาม

เจริญก้าวหน้า  โดยการพัฒนางานจัดเก็บรายได้ให้มีประสทิธิภาพสามารถจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

ยุติธรรม และสะดวกรวดเร็วที่สุด   การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีตา่งๆ จะต้องมีการส ารวจขอ้มูล ที่เป็น

ประโยชน์ในการประเมินและจัดเก็บภาษีอย่างแท้จริง ถูกต้องและเป็นธรรม ดังนัน้ งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้ ส่วนการคลัง จงึได้จัดท า “โครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ประจ าปี ๒๕๕๕” 

ขึน้ พรอ้มทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับเรื่องภาษีท้องถิ่น ด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงประกอบการประเมนิภาษีให้ถูกต้องเป็นธรรม   

  ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การช าระภาษีท้องถิ่น 

  ๓. เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีตา่ง ๆ ใหเ้กิดความเข้าใจในท านองเดียวกัน   

และรับรู้ปัญหาที่เกิดขึน้เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

  ๔. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจากกับประชาชน  ใน

ด้านการบริการสามารถเข้าถึงประชาชนมากขึ้น          

๔.  เป้าหมายการด าเนินการ 

ประชาชน ในพืน้ที่ต าบลด่านจาก ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ป้าย   และภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ     

จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน 

๕.  วิธีด าเนินการ 

           /๕.๑ การจัด... 



-๒- 

        ๕.๑   การจัดเตรยีมโครงการ 

  ๑. จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 

  ๒. ประชุมมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการ 

๓. จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์    และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการด าเนินการส ารวจ

ภาษีป้าย และภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 

       ๕.๒  การประสานงาน 

  ๑.ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานส ารวจข้อมูลภาษีป้าย และภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ให้แก่

เจ้าหนา้ที่ และผูท้ี่เกี่ยวข้องในพืน้ที่  เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางและขัน้ตอนการด าเนินงานตามโครงการ  

  ๒. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการผา่นสื่อต่างๆเช่น ทางหอกระจายข่าวหมูบ่้าน แผน่พับ  

และสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆ  ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมการส ารวจต่อไป 

      ๕.๓   การด าเนินการ 

  ๑.ออกส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรอืนและที่ดนิตามก าหนดการ ในเขตพืน้ที่ต าบลด่านจาก 

  ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  วิธีการช าระภาษีตา่งๆ 

 ๓.ให้ค าปรึกษาและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีตา่งๆ 

 ๔.รวบรวมข้อมูลภาษีป้าย และภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ และด าเนินการประเมนิภาษีป้าย และ

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 ๕. ประกาศแจง้การประเมินภาษีป้าย ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ประจ าปี  ๒๕๕๕ ให้ประชาชน

ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 

      ๖.๑ ด าเนนิการตาม ขอ้  ๕.๑   ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม  ๒๕๕๕ 

      ๖.๒ ด าเนนิการตาม ขอ้  ๕.๒  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๕  

      ๖.๓ ด าเนนิการตาม ข้อ ๕.๓   ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๕ 

 

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน จาก  อ าเภอโนน

ไทย   จังหวัดนครราชสีมา   โดยคณะผูร้่วมโครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ  ประจ าปี 

๒๕๕๕ จ านวน  ๑๑  คน   รายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

              

    /๑. น.ส.จรีาภา... 



-๓- 

๑.น.ส.จรีาภา  บุญแจม่  ต าแหน่ง   หัวหนา้ส่วนการคลัง 

๒.นายรุจิโรจน ์ มณีปกรณ์  ต าแหน่ง หัวหนา้ส่วนโยธา 

 ๓.น.ส.ปฏิพร  ครัวสูงเนิน ต าแหน่ง   นักวิชาการเงนิและบัญชี 

 ๔.นางวิมลพันธ์  ค าภาพันธ์ ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

 ๕.น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ   

  ๖.นายไพทูรย์ เพียดจันทร์ ต าแหน่ง นายชา่งโยธา 

 ๗.น.ส.นฤมล  วิไลเลิศ  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ 

 ๘.นายประยูร ทรงสังข์ ต าแหน่ง ลูกจา้งประจ า 

 ๙.น.ส.รตกิร กังวานรัตนกุล  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

 ๑๐.น.ส.สุวรรณา โถสันเทียะ  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

 ๑๑.นายชนะชัย ชนะจอหอ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

๘.    ก าหนดการและสถานที่ด าเนินการส ารวจ 

ล ำดับท่ี วัน/เดือน/ป ี หมู่ท่ี บ้ำน เวลำ หมำยเหตุ 

๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๕ 

๖ 

๙ 

12 

13 

บ้านตะคร้อ 

บ้านโนนพุทรา 

บ้านหนองสะแก 

บ้านโนนมะคา่ 

บ้านตะคร้อ 2 

 

 

  09.00-15.00 น. 

 

๒ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ 2 

3 

4 

7 

8 

11 

บ้านโนนสูง 

บ้านด่านจาก 

บ้านบ ุ

บ้านหอกลอง 

บ้านดอน 

บ้านโคก 

 

 

09.00-15.00 น. 

 

๓ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 1 

10 

 

บ้านหนองกระสัง 

บ้านหนองกระสังเหนือ 

     09.00-15.00 น.  

หมายเหตุ   วันเวลา และสถานที่  อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๙.  งบประมาณ           -   

 

            /๑๐. ผลที่คาด... 



-๔- 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 ๒.  ประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจในเรื่องภาษีและตระหนักถึงความส าคัญของภาษีมากขึ้น 

 ๓.  สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน  

๑๑.ผู้ร่างโครงการ 

 

 นางสาวนฤมล  วิไลเลิศ  

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บรายได ้

๑๒. ผู้เขียนโครงการ     

                              

  นางสาวปฏิพร    ครัวสูงเนนิ 

นักวชิาการเงินและบัญช ี รักษาการในต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

๑๒. ผู้เสนอโครงการ 

 

                                  นางสาวจีราภา    บุญแจ่ม  

                                       หัวหน้าส่วนการคลัง 

๑๓.  ผู้ตรวจโครงการ 

                  

 นางขนิษฐา   แสงจันทรฉ์าย  

ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด่านจาก 

๑๔.  ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

     นายนพรัตน์   ศรีบ ารงุ               นายสานิตย์    ดาวโคกสงู 

    รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด่านจาก      รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด่านจาก 

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ 

 

       นายสุรศักดิ์   กังวานรัตนกุล 

    นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด่านจาก 


