
 
โครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจ าปี ๒๕๕๖  

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
******************************** 

๑.   ชื่อโครงการ        “ โครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี ๒๕๕๖ “ 

๒.  หลักการและเหตุผล     

การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว  
ต้องน าเงินที่ได้จากการช าระภาษีของประชาชนเพื่อไปพัฒนาในด้านต่างๆ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็น
หน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ซ่ึงภาษปี้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องจัดเก็บเพ่ือเป็นรายได้ และจะน าเงินรายได้เหล่านี้มาสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ  เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก ได้วางเป้าหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  โดยการพัฒนางานจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ยุติธรรม และสะดวกรวดเร็วที่สุด   การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ จะต้องมีการส ารวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ประเมินและจัดเกบ็ภาษีอย่างแท้จริง ถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้น  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง  จึงได้
จัดท า “โครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจ าปี ๒๕๕๖” ขึ้น พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับเรื่องภาษีท้องถิ่น ด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้ได้ข้อมูลจริงประกอบการประเมินภาษีให้ถูกต้องเป็นธรรม   
  ๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์การช าระภาษีท้องถิ่น 
  ๓. เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจในท านองเดียวกัน   และ
รับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

  ๔. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจากกับประชาชน  ในด้านการ
บริการสามารถเข้าถึงประชาชนมากขึ้น          

๔.  เป้าหมายการด าเนินการ 

ประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลด่านจาก ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ป้าย   และภาษีโรงเรือนและที่ดิน     
จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน  

๕.  วิธีด าเนินการ 

        ๕.๑   การจัดเตรียมโครงการ 

  ๑. จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 
  ๒. ประชุมมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการ 

๓. จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์    และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการด าเนินการส ารวจภาษี
ป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

/๕.๒  การประสานงาน... 



-๒- 

       ๕.๒  การประสานงาน 

  ๑. ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานส ารวจข้อมูลภาษปี้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
และผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  เพ่ือให้ได้รับทราบแนวทางและข้ันตอนการด าเนินงานตามโครงการ  
  ๒. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการผ่านสื่อต่างๆเช่น ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับ  และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมการส ารวจต่อไป 

      ๕.๓   การด าเนินการ 

  ๑.ออกส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามก าหนดการ ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านจาก 
  ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอน  วิธีการช าระภาษีต่างๆ 

 ๓.ให้ค าปรึกษาและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่างๆ 
 ๔.รวบรวมข้อมูลภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน และด าเนินการประเมินภาษีป้าย และภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 ๕. ประกาศแจ้งการประเมินภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี  ๒๕๕๖ ให้ประชาชนได้รับ

ทราบอย่างทั่วถึง 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 

      ๖.๑ ด าเนินการตาม ข้อ  ๕.๑   ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
      ๖.๒ ด าเนินการตาม ข้อ  ๕.๒  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๕  
      ๖.๓ ด าเนินการตาม ข้อ ๕.๓   ระหว่างวันที่  ๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก  อ าเภอโนนไทย   จังหวัด
นครราชสีมา   โดยคณะผู้ร่วมโครงการส ารวจภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน ๙ คน   
รายชื่อดังต่อไปนี้     

๑.น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒.นายรุจิโรจน์ มณีปกรณ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ๓.น.ส.ปฏิพร  ครัวสูงเนิน  ต าแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 ๔.นางกรรณิกา  เรือนใหม่ ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๕.น.ส.ณฐมน  บุณธนนันท์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

๖.น.ส.สรัสนันท์ งวนสันเทียะ ต าแหน่ง  บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๗.นายไพทูรย์ เพียดจันทร์ ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 ๘.น.ส.นฤมล  วิไลเลิศ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 ๙.นายประยูร ทรงสังข์  ต าแหน่ง  ลูกจ้างประจ า 
 
 
 

/๘. ก าหนดการ... 
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๘.  ก าหนดการและสถานที่ด าเนินการส ารวจ 
 
ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี หมู่

ที ่
บ้าน เวลา หมายเหตุ 

๑ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๕ ๕ 
๖ 
๙ 

12 
13 

บ้านตะคร้อ 
บ้านโนนพุทรา 
บ้านหนองสะแก 
บ้านโนนมะค่า 
บ้านตะคร้อ 2 

 
 

  09.00-15.00 น. 

 

๒ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 2 
3 
4 
7 
8 

11 

บ้านโนนสูง 
บ้านด่านจาก 
บ้านบุ 
บ้านหอกลอง 
บ้านดอน 
บ้านโคก 

 
 

09.00-15.00 น. 

 

๓ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 1 
10 

 

บ้านหนองกระสัง 
บ้านหนองกระสังเหนือ 

     09.00-15.00 น.  

หมายเหตุ   วันเวลา และสถานที่  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๙.  งบประมาณ           -   

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 ๒.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีและตระหนักถึงความส าคัญของภาษีมากขึ้น  
 ๓.  สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน 

๑๑. ผู้เขียนโครงการ     

                             
นางสาวปฏิพร    ครัวสูงเนิน  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๔ 

 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ 

           
                                    นางสาวจีราภา    บุญแจ่ม   
                                       ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
                      /๑๓. ผู้ตรวจ.. 

 



 
-๔- 

 
๑๓.  ผู้เห็นชอบโครงการ 

        

 
นางสาวนันท์นภัส  ไวสูงเนิน  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 

 

 
 นางขนิษฐา   แสงจันทร์ฉาย  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           

 
 นางขนิษฐา   แสงจันทร์ฉาย  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 


