
แแผนผนพัฒนาพัฒนาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี  ๒๕๕๒๕๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก      อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมาอ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  

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

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 
ก. ขั้นเตรียมการ             เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

 
เดือนกันยายน   ๒๕๕4         

๑. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
ในปีงบประมาณ จาก ผ.ท.4/ ผ.ท.5 (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)   น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

เดือนตุลาคม 2554 

1. ออกส ารวจโรงเรือนในเขตต าบลด่านจาก พร้อมให้ความรู้  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
และช้ีแจ้งเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และแจกแผ่นพับคู่มือการช าระภาษ ี  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
ตามโครงการส ารวจภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2555   นายไพฑูรย์ เพียดจันทร์ นายช่างโยธา 

 2. ถ่ายภาพโรงเรือน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการประเมินภาษีฯ  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

 3. จัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น ภ.ร.ด.2/ ภ.ร.ด.8/ ภ.ร.ด.9  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

 4. เตรียมใบเสร็จรับเงิน ภ.ร.ด.12     น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
 
เดือนพฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 

 1.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี  
 -  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษีในพ้ืนท่ีต าบลด่านจาก  นายประยูร ทรงสังข์ ลูกจ้างประจ า 
 -  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสียภาษีภายในส านักงาน  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 -  แจกแผ่นพับคู่มือการช าระภาษ ี     น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 -  ออกพ้ืนท่ีเพื่อให้ค าแนะน าและเชิญขวนให้มาช าระภาษี   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
 
เดือนธันวาคม 2554    

 1.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
แสดงรายการทรัพย์สิน   

2. ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
- น าส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงบ้านผู้เสียภาษ ี    สมาชิกสภา อบต. ,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน 
- น าส่งทางไปรษณีย์ทั้งลงทะเบียนตอบรับและติดอากรแสตมป ์  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
- แจกแผ่นพับคูมือการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ    น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 

ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 

เดือนมกราคม  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๕5 
๑. รับยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด.๒)  และตรวจสอบ  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 

ความถูกต้อง         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
    
 



 
เดือนมกราคม  -  เมษายน  ๒๕๕5 

1. ประเมินค่ารายปี และก าหนดค่าภาษี     นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 

2. มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘)    น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

กรณีปกต ิ
 -   รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 
         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

 กรณีพิเศษ 

 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2555 

  (๑)   ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด 
         (เกิน  ๓๐  วัน  รับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน ) 
   -    รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม   หน.ส่วนการคลัง 
         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
          
 
   -  ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกเวลาราชการ  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 

น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ
  

  (๒)  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษ ี

   เดือนมกราคม  - พฤษภาคม  ๒๕๕5 
- รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่  นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 

เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน  ๒๕๕5   
   -   ออกหมายเรียกให้มาชี้แจ้งหรือออกตรวจสถานท่ี นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 

   เดือนมีนาคม  -  กรกฎาคม  ๒๕๕5 
- ช้ีขาดให้ช าระภาษี     นายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล นายก อบต.

 -  แจ้งผลให้ผูร้้องทราบ    น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 

   เดือนมีนาคม -  กันยายน  ๒๕๕5 
- รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม         หน.ส่วนการคลัง 

         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

  
   -  ปฏิบัติตามค าสั่งศาล  (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)  นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 



 

ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

 ๑.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒)  ภายในก าหนดเวลา 

  เดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๕5 
-  เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 

     (ภ.ร.ด.๒)  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ 

  เดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ๒๕๕5 
  -  จัดท าแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.๒) และยื่นแบบ  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
     ให้แก่ผู้ไม่มายื่นแบบ 
  -   แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง  (อ าเภอ)  นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 
      เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ  

เดือน.เมษายน  -  กันยายน  ๒๕๕5 
-  รับช าระภาษี      น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม        หน.ส่วนการคลัง 

         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

  เดือนมีนาคม – กันยายน 2555 
  -  ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ   นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 
หมายเหตุ   ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก   ให้ด าเนินการตาม ม. ๔๘ (ข) 
 
 ๒.  ยื่นแบบ  ภ.ร.ด. ๒  แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษี 
  -   มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษ ี
   ครั้งท่ี  ๑    เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕5   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
   ครั้งท่ี  ๒    เดือนมิถนุายน  2555   
   ครั้งท่ี  ๓    เดือนกรกฎาคม 2555 

  เดือนพฤษภาคม – กันยายน  ๒๕๕5 
-  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม     น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 

         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

 
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป       

  -   ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี  (ยึด อายัด และขาย  นายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล นายก อบต. 
     ทอดตลาดทรัพย์สิน)  กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 
 
 
 
 
 
    



การก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษ ี (เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา) 
 

ล าดับที่ ประเภท เป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

ปีภาษี 2554 
(รับจริง) 

ปีภาษี  2555 
(ประมาณการ) 

หมายเหตุ 

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 63,596.75 
 

66,000.00  

รวม 5 63,596.75 66,000.00  
 
 
(ลงช่ือ)..........นฤมล  วิไลเลิศ.................ผู้ร่างแผน   (ลงช่ือ)..........ปฏิพร    ครัวสูงเนิน...........ผู้จัดท าแผน 
   (นางสาวนฤมล  วิไลเลิศ)     ( นางสาวปฏิพร    ครัวสูงเนิน ) 
           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้    นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาการในต าแหน่ง 
           เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

    (ลงช่ือ)..........จีราภา     บุญแจ่ม...........ผู้เสนอแผน 
                ( นางสาวจีราภา     บุญแจ่ม )  
          หัวหน้าส่วนการคลัง 

(ลงช่ือ)........ขนิษฐา    แสงจันทร์ฉาย............ผู้ตรวจสอบ 
               ( นางขนิษฐา    แสงจันทร์ฉาย ) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 

(ลงช่ือ) ...........นพรัตน์    ศรีบ ารุง................ผู้เห็นชอบแผน  (ลงช่ือ) ..........สานิตย์    ดาวโคกสูง.............ผู้เห็นชอบแผน  
 ( นายนพรัตน์    ศรีบ ารุง )     ( นายสานิตย์    ดาวโคกสูง ) 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 

 

(ลงช่ือ) .........สุรศักดิ์    กังวานรัตนกุล......ผู้อนุมัติแผน 
               ( นายสุรศักดิ์    กังวานรัตนกุล ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแผนพัฒนาพัฒนาการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าปี  การจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าปี  ๒๕๕๒๕๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  

********************** 
 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 
ก. ขั้นเตรียมการ         เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
เดือนกันยายน  ๒๕๕5 

 ๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอ้ยู่ในเกณฑ์เสียภาษี   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
ในปีงบประมาณจาก ผ.ท.4/ผ.ท.5(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)   น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 
เดือนตุลาคม   ๒๕๕5 

 ๑.ออกส ารวจป้ายในเขตต าบลด่านจาก พร้อมให้ความรู ้   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
และช้ีแจ้งเกี่ยวกับภาษีป้าย และแจกแผ่นพับคู่มือการเสียภาษ ีตาม   น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
โครงการส ารวจภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2555   นายไพฑูรย์ เพียดจันทร์ นายช่างโยธา 

2.ถ่ายภาพป้าย เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการประเมินภาษีฯ  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

3. จัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น ภ.ป.1/ ภ.ป.2 /ภ.ป.4 ฯลฯ  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

4. เตรียมใบเสร็จรับเงิน ภ.ป.7     น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
 
เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๔- กมุภาพันธ์ 2555 

๑. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษีในพ้ืนท่ีต าบลด่านจาก  นายประยูร ทรงสังข์ ลูกจ้างประจ า 

 -  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสียภาษีภายในส านักงาน  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 -  แจกแผ่นพับคู่มือการช าระภาษ ี     น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 -  ออกพ้ืนท่ีเพื่อให้ค าแนะน าและเชิญขวนให้มาช าระภาษี   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
 
เดือนธันวาคม    ๒๕๕4 

 ๑.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑)     

2.ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
- น าส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงบ้านผู้เสียภาษ ี    สมาชิกสภา อบต. ,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน 
- น าส่งทางไปรษณีย์ทั้งลงทะเบียนตอบรับและติดอากรแสตมป ์  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
- แจกแผ่นพับคูมือการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ    น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

   
 
ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 

1. กรณีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 

เดือนมกราคม - มีนาคม  ๒๕๕5 

-  รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง    น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 



 
เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๕5  

 -   ประเมินขนาดป้ายและค่าภาษ ี     นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 
-  ส่งหนังสือแจ้งผลประเมิน (ภ.ป.๓)     น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

 
๒.  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 

- รับแบบ ภ.ป.๑   และตรวจสอบความถูกต้อง    น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
  
 -   ประเมินขนาดป้ายและค่าภาษ ี     นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 

-  ส่งหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓)    น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 

๓. การช าระค่าภาษ ี        
 
กรณีปกต ิ(เดือนมกราคม  - พฤษภาคม  ๒๕๕5) 
 -   รับช าระภาษี  (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 
         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
  
กรณีพิเศษ  (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน  ๒๕๕5) 

(๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด  (เกิน ๑๕ วัน นับแต่ท่ีได้รับแจ้ง 
ผลการประเมิน) 

  -   รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม     น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 
         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 

  (เดือนกุมภาพันธ์  - พฤษภาคม  ๒๕๕5) 
  ๑.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป ๔) นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 

  (เดือนกุมภาพันธ์ -  มิถุนายน  ๒๕๕5) 
๒.  ออกหมายเรียกให้มาชี้แจ้งหรอืออกตรวจสถานท่ี  นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต  .(
เดือนมีนาคม  -  กรกฎาคม  ๒๕๕5) 

3.ช้ีขาดให้ช าระภาษ ี     นายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล นายก อบต. 
        แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป. ๕)    น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 

(เดือนมีนาคม  -  กันยายน  ๒๕๕5) 
๔  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม     น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 

         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 



 
  (๕)  ปฏิบัติตามค าสั่งศาล  (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)    
หมายเหตุ กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม   การยื่นแบบการประเมิน  การช าระภาษีและการอุทธรณ์  ให้ปฏิบัติระหว่าง 
  เดือนเมษายน  -  ธันวาคม   
 
ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจดัเก็บ 
 
 ๑.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑)  ภายในก าหนดเวลา 
   

(เดือนมีนาคม  ๒๕๕5) 

 -   มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ    น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
     (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ)  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
  
  -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
   -   ครั้งท่ี  ๑   เมษายน  ๒๕๕5   น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
   -   ครั้งท่ี  ๒   พฤษภาคม  ๒๕๕5 
   

(เดือนเมษายน - กรกฎาคม  ๒๕๕5) 
-  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)  นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 

      เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
 
(เดือนเมษายน - กนัยายน  ๒๕๕5) 
-   รับช าระภาษี  และเงินเพิ่มตามมาตรา 25   น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 

         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 
 ๒.  ยื่นแบบ ภ.ป. ๑  แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
  -   มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษ ี
   -   ครั้งท่ี  ๑     พฤษภาคม  ๒๕๕5   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
   -   ครั้งท่ี  ๒     มิถุนายน  ๒๕๕5 
   -   ครั้งท่ี  3     กรกฎาคม  ๒๕๕5 
 

เดือนพฤษภาคม  -  กันยายน  ๒๕๕๔ 
-  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม     น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 

         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
  เดือนตุลาคม  2555  เป็นต้นไป  
  -   ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด นายก อบต. 
      ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี     
 
 



การก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี  (เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา) 
 

ล าดับที่ ประเภท เป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

ปีภาษี 2554 
(รับจริง) 

ปีภาษี  2555 
(ประมาณการ) 

หมายเหตุ 

1 ภาษีป้าย 5 11,339.00 
 

11,900.00  

รวม 5 11,339.00 11,900.00  
 
 
(ลงช่ือ)..........นฤมล  วิไลเลิศ.................ผู้ร่างแผน   (ลงช่ือ)..........ปฏิพร    ครัวสูงเนิน...........ผู้จัดท าแผน 
   (นางสาวนฤมล  วิไลเลิศ)     ( นางสาวปฏิพร    ครัวสูงเนิน ) 
           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้    นักวิชาการเงินและบัญช ี รักษาการในต าแหน่ง 
           เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

    (ลงช่ือ)..........จีราภา     บุญแจ่ม...........ผู้เสนอแผน 
                ( นางสาวจีราภา     บุญแจ่ม )  
          หัวหน้าส่วนการคลัง 

(ลงช่ือ)........ขนิษฐา    แสงจันทร์ฉาย............ผู้ตรวจสอบ 
               ( นางขนิษฐา    แสงจันทร์ฉาย ) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 

(ลงช่ือ) ...........นพรัตน์    ศรีบ ารุง................ผู้เห็นชอบแผน  (ลงช่ือ) ..........สานิตย์    ดาวโคกสูง.............ผู้เห็นชอบแผน  
 ( นายนพรัตน์    ศรีบ ารุง )     ( นายสานิตย์    ดาวโคกสูง ) 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 

 

(ลงช่ือ) .........สุรศักดิ์    กังวานรัตนกุล......ผู้อนุมัติแผน 
               ( นายสุรศักดิ์    กังวานรัตนกุล ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนปฏบิัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่    ประจ าปีแผนปฏบิัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่    ประจ าป ี   ๒๕๕๒๕๕๖๖  

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก    อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมาอ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  

************* 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 
ก. ขั้นเตรียมการ 

 
เดือนตุลาคม  ๒๕๕4 
 ๑.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ      น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
 
เดือนพฤศจิกายน 2554  – กุมภาพนัธ์ ๒๕๕5 

1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี   
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษีในพ้ืนท่ีต าบลด่านจาก  นายประยูร ทรงสังข์ ลูกจ้างประจ า 

 -  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสียภาษีภายในส านักงาน  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 -  แจกแผ่นพับคู่มือการช าระภาษ ี     น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 -  ออกพ้ืนท่ีเพื่อให้ค าแนะน าและเชิญขวนให้มาช าระภาษี   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
 
เดือนธันวาคม  ๒๕๕4 

 ๑.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
รายการภาษีบ ารุงท้องที่  (ภ.บ.ท.๕)    

2.ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
- น าส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงบ้านผู้เสียภาษ ี    สมาชิกสภา อบต. ,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน 
- น าส่งทางไปรษณีย์ทั้งลงทะเบียนตอบรับและติดอากรแสตมป ์  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
- แจกแผ่นพับคูมือการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ    น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

 

ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 

เดือนธันวาคม ๒๕๕4  -  มกราคม ๒๕๕5 

1. รับแบบแสดงรายการแจ้งประเมิน (ภ.บ.ท.๙)  และตรวจสอบ   น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดก็บ 
 ความถูกต้อง  

2. แจ้งการประเมินภาษีตามแบบ ภ.บ.ท.10    นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 
 

 กรณีปกต ิ

เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๕5 
-   รับช าระภาษี (ช าระในวันท่ียื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 

         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวมิลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 

 
 



เดือนเมษายน - พฤษภาคม  ๒๕๕5 
  

กรณีพิเศษ 

-  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับการแจ้งการประเมินหลงัเดือน มีนาคม    น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
    ให้ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีน าเงินมาช าระภายใน  ๓๐   วัน   น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 
 

เดือนพฤษภาคม  -  มิถุนายน  ๒๕๕5 

 -   การเลื่อนก าหนดเวลาช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ท่ีไม่สามารถจัดเก็บ  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
    ได้ทันภายในในเดือนเมษายน  ตามที่กฎหมายก าหนดไว้     น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
    ให้ท าการเลื่อนก าหนดเวลารับช าระภาษ ี
 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕5 
 -  ตรวจสอบรายช่ือผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีตามก าหนด    น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 

-  จัดท าหนังสือแจ้งเตือน(ภ.บ.ท.14)ผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ และ   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
   ผู้ที่ยังไม่ช าระภาษ ี       

-  ครั้งท่ี  ๑    พฤษภาคม - มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
-  ครั้งที่  ๒     กรกฎาคม  -  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 
เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม  ๒๕๕5 

 -  รับแบบ  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 
         น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
         นางวิมลพันธ์ ค าภาพันธ์ จพง.การเงินฯ 
         นางกรรณิการ์ เรือนใหม่ จพง.การเงินฯ 
         น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ จพง.พัสด ุ
         น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ผช.จนท.จัดเก็บ 
 

  - ขอขยายเวลาจัดเก็บภาษี (กรณีมีเหตุจ าเป็น)   นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 

 -  ขอรับภาษีคืน (กรณีเสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าท่ี  น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม          หน.ส่วนการคลัง 
    เสียภาษี หรือเสียภาษีเกินกว่าท่ีควรจะเสีย)   น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน  นวช.การเงินฯ 
 
 เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2555 

1.เรียกเจ้าของที่ดินมาให้ถ้อยค า (กรณีที่ไม่ยอมช าระภาษีหลังจาก  นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย  ปลัดอบต. 
ได้รับหนังสือเตือน 
 

2.หากยังไม่ยอมช าระภาษีให้ด าเนินการยึด อายัด บัญชีหรือเอกสาร  นายสุรศักดิ์  กังวานรัตนกุล  นายกอบต. 
ตามอ านาจหน้าที ่
 
      
       
 
 
 
 



การก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี  (เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา) 
 

ล าดับที่ ประเภท เป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

ปีภาษี 2554 
(รับจริง) 

ปีภาษี  2555 
(ประมาณการ) 

หมายเหตุ 

1 ภาษีบ ารุงท้องที่ 5 65,674.88 
 

68,960.00  

รวม 5 65,674.88 68,960.00  
 
 
(ลงช่ือ)..........นฤมล  วิไลเลิศ.................ผู้ร่างแผน   (ลงช่ือ)..........ปฏิพร    ครัวสูงเนิน...........ผู้จัดท าแผน 
   (นางสาวนฤมล  วิไลเลิศ)     ( นางสาวปฏิพร    ครัวสูงเนิน ) 
           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้    นักวิชาการเงินและบญัชี  รักษาการในต าแหน่ง 
           เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

    (ลงช่ือ)..........จีราภา     บุญแจ่ม...........ผู้เสนอแผน 
                ( นางสาวจีราภา     บุญแจ่ม )  
          หัวหน้าส่วนการคลัง 

(ลงช่ือ)........ขนิษฐา    แสงจันทร์ฉาย............ผู้ตรวจสอบ 
               ( นางขนิษฐา    แสงจันทร์ฉาย ) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 

(ลงช่ือ) ...........นพรัตน์    ศรีบ ารุง................ผู้เห็นชอบแผน  (ลงช่ือ) ..........สานิตย์    ดาวโคกสูง.............ผู้เห็นชอบแผน  
 ( นายนพรัตน์    ศรีบ ารุง )     ( นายสานิตย์    ดาวโคกสูง ) 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 

 

(ลงช่ือ) .........สุรศักดิ์    กังวานรัตนกุล......ผู้อนุมัติแผน 
               ( นายสุรศักดิ์    กังวานรัตนกุล ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษตีามหน้าที่รบัผิดชอบ  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

********************* 
 
แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายด้านจัดเก็บรายได้ 
 ๑.  ส ารวจ  เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  
 ๒.  ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
 3.  ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 4.  รับแบบ (ลงทะเบียน) 
 5.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารช้ันต้น 
 6.  รับช าระค่าภาษ/ีส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
 หมายเหต ุ รับผิดชอบโดย  นางสาวปฏิพร   ครัวสูงเนิน  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี และ 
    นางสาวนฤมล    วิไลเลิศ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 
 
หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
 ๑.  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 ๒.  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. ๒ 
 ๓.  รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. ๙ (ลงทะเบียนรับ) 
 ๔.  ส ารวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. ภายในก าหนด 
 ๕.  ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 
 
หัวหน้าส่วนการคลัง  
 ๑.  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ  และเอกสารประกอบ 
 ๒.  แจ้งผลการประเมินตามแบบ (ลงทะเบียน) 
 ๓.  ออกตรวจสอบและติดตามผู้คา้งช าระภาษ ี
 ๔.  แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษ ี
 หมายเหต ุ รับผิดชอบโดย  นางสาวจีราภา  บุญแจ่ม ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 ๑.  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษ ี
 ๒.  ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษ ๊
 ๓.  ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 ๔.  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบภายในก าหนด 
 ๕.  ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด 
 ๖.  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได ้
 หมายเหต ุ รับผิดชอบโดย  นางขนิษฐา  แสงจันทร์ฉาย ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
คณะกรรมการบริหาร อบต. 
 ๑.  พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม)่ 
 ๒.  ลงมติช้ีขาดตามค าร้อง  และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
 ๓.  มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒  ภายในก าหนด 
 ๔.  มีค าสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 



 
ปฏิทินโครงการ  ประจ าปี  255๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ 
ช่วงเวลา 

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

 

1. 
 

 

โครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี 2555 

 

- ออกส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้า
ข่ายต้องช าระภาษีป้าย และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าเรื่องภาษ ี

 

 

- 
             

 

2. 
 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
ประจ าปี 2555 
 

 

- ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในพื้นที่ต าบลด่านจาก 
 

 

5,000.- 
             

 

3. 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษี
ท้องถิ่น 

 

- อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องภาษี
ท้องถิ่น อ านาจหน้าที่ของ อปท.ใน
ด้านการบริหารจัดการราย ให้แก่
พนักงาน, เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง, 
สมาชิกอบต.ผู้น าชุมชนประชาชนผู้ที่
สนใจ  
 

 

10,000.- 
             

 

4. 
 

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษ ี

 

- จัดท าประชาสัมพันธ์ขั้นตอน 
ระยะเวลา  การช าระภาษีประจ าปี 
ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมติดตั้งป้าย
ในพื้นที่ 

 

 

20,000.- 
             



 
สถิติการจัดเก็บรายได้ย้อนหลัง 5  ปี 
 
 

1.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

ล าดับที่ ประเภท ปี ประมาณการ 
(ตามข้อบัญญัติ) 

รับจริง 
(บาท) 

1. 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2550 31,836.00 45,361.67 
2551 45,000.00 49,763.00 
2552 49,500.00 54,603.00 
2553 54,400.00 52,678.75 
2554 54,400.00 63,596.75 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
สถิติการจัดเก็บรายได้ย้อนหลัง 5  ปี 
 

2. ภาษีป้าย 
 

ล าดับที่ ประเภท ปี ประมาณการ 
(ตามข้อบัญญัติ) 

รับจริง 
(บาท) 

1. 
 

ภาษีป้าย 2550 6,000.00 6,468.00 
2551 6,400.00 8,955.00 
2552 9,000.00 9,364.00 
2553 9,000.00 10,075.00 
2554 10,000.00 11,339.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถิติการจัดเก็บรายได้ย้อนหลัง 5  ปี 
 

3. ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ล าดับที่ ประเภท ปี ประมาณการ 
(ตามข้อบัญญัติ) 

รับจริง 
(บาท) 

1. 
 

ภาษบี ารุงท้องที่ 2550 41,500.00 45,748.67 
2551 45,000.00 45,358.85 
2552 45,400.00 48,033.30 
2553 47,000.00 48,275.38 
2554 48,000.00 65,674.88 


