
แผนปฏบิตักิารจดัเกบ็ภาษปี้าย ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖0 
เทศบาลตำบลนาคำ อำ๓ ออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน่

๑. วัตถุประสงคํในการจัดทำแผน
เพิม่ประสทิธิภาพการจดัเกบ็ เร่งรดั และตรวจสอบการจดัเก็บภาษ,ีปา็ย ประจำปี ๒๕:๖๐ ซ่ึงวัตถุประสงค์ 

ดงักลา่วจะสามารถช่วยใหก้ารดำเน ินงานเปน็ไปอยา่งเรยีบรอ้ยนอกจากนีจ้ะสามารถชว่ยใหเ้กิดประสทิธภิาพ 
ในการให้บริการแก่ประขาซนในการเสียภาษีได้อย่างรวมเร็วถูกต้อง โดยทีป่ระชาชนท่ีมาเสยีภาษีต้องได้รับ ความสะดวก 
รวดเร็วในการเก็บภาษ ี และต้องการให้การขำระภาษีมีฃัน้ตอนนอ้ยท่ีสดุ ในการวางแผนการจดัเกบ็นีว้างแผนตามสภาพ 
โดยท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒. เปา้หมาย
เพ่ือให้จัดเก็บภาษี'ป็าย ให้ครบตามจำนวนผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องขำระภาษีโนเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลนาคำ 

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๓. การแบง่หนา้ทีแ่ละการประสานงาน
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการจัดเกบ็ภาษ'ีปา็ยในเขตเทศบาลตำบลนาคำเปน็ไปดว้ยความเรียบร้อยถูกต้อง เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖ และมาตรา ๑๐ แหง่พระราขบญัญ้ตภาษปีา้ย พ.ศ. ๒๕๑๐ซ่ึงแก้1ขเพ่ิมเติม 

โดยมาตรา ๔ , มาตรา ๘ แห่งพระราขบัญญติัภาษีป้าย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕;๓๔ และประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง 
ใหเ้ทศบาลตำบล เป็นราซการบรหิารสว่นทอ้งถิ่นทีม่อีำนาจจดัเกบ็ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕:๓๘ จึงแต่งต้ังบคุคลซึ่งดำรง
ตำแหน่งดังต่อไปน้ี เป็นพนกังานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตัิ ภาษปีา้ย พ.ศ. ๒๕:๑๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ี

(๒) นางณศิรา ทองโคตร
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการใน 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(๑) นายวิสิฐ จันทะร ี

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

เป็น พนกังานเจา้หนา้ทีผู่ป้ระเมินภาษปีา้ย และ
พนกังานเจา้หนา้ทีผู่ร้บัอทุธรณภ์าษปีา้ย 

เป็น พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย
รบัแจง้การโอบปา้ยและรบัชำระภาษปีา้ย

(๔) นางทิมใจ วัฒโน

(๓) นางสาวอริยา มะลัยกอง

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เป็น พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย
าาร รบัแจ้งการโอนปา้ยและรบัชำระภาษีปา้ย
เป็น พนักงานจ้าหน้าท่ีผู้รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย
โทร รบัแจ้งการโอนปา้ยและรบัชำระภาษีปา้ย



ข้ันตอนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖0

ก. ขัน้การเตรยีมการ ห้วงเวลาทีป่ฏบิต้ิงาน
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายซ่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตุลาคม
๒. สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตุลาคม - พฤศจิกายน
๓. ประขาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี พฤศจิกายน - มกราคม
๔. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการ ธันวาคม

ภาษีป้าย (ภ.ป.๑)

ข. ขัน้การดำเนินการ

๑. กรณมีีป้ายก่อนเดือนมีนาคม
- รับแบบแสดงรายการภาษปีา้ย (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคม -  มีนาคม
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) มกราคม -  เมษายน

๒. กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความถูกต้อง เมษายน -  ธันวาคม
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน -  ธันวาคม

๓. การชำระคา่ภาษี
กรณีปกติ
- รับชำระภาษี (ชำระในวันท่ีย่ืนแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนด) มกราคม -  พฤษภาคม
กรณพีเิศษ
(๑) ชำระภาษเีกนิเวลาทีก่ำหนด (เกิน ๑๔ วัน นับแต่วันท่ี!ด้รับแจ้ง กุมภาพันธ์ -  กันยายน

ผลการประเมิน)
- รับชำระภาษีและเงินเพิม่

(๒) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคำร้องอุทรธรณีขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
๒. ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท ี่ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
๓. ข้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๔) มีนาคม - กรกฎาคม
๔. รับชำระภาษีและเงินเพิม่ มีนาคม - กันยายน
๔. ปฏิ'บติตามคำส่ังศาล (กรณีคดีไปสู่ศาล)

หมายเหต กรณป้ีายหลังเดือนมีนาคม การย่ืนแบทการประเมิน
การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ ์ ให้ปฏิ,บต๊ระหว่างเดือน เม.ย. - ธ.ค.
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ค. ขัน้ประเมนิผลและเร่งรัดการชำระภาษี หว้งเวลาทีป่ฏบิตังิาบ

๑. ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป็าย (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา
๑.๑ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ย่ืนแบบ มีนาคม

(เม่ือใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ีประกาศกำหนดให้ย่ืนแบบ)
๑.๒ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ีไม่ย่ืนแบบภายในกำหนดเวลา

- คร้ังท่ี ๑ เมษายน
- คร้ังท่ี ๒ พฤษภาคม

๑.๓ แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เมษายน -  กันยายน
๖. ย่ืนแบบแสดงรายการภาษปีืาย (ภ.ป.๑) แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษี

ภายในกำหนดเวลา
๒.๑ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ชำระภาษี

- คร้ังท่ี ๑ พฤษภาคม
- คร้ังท่ี ๒ มิถุนายน
- คร้ังท่ี ๓ กรกฎาคม

๒.๒ รับชำระภาษแีละเงินเพิ่ม พฤษภาคม -  กันยายน
๒.๓ ดำเนนิการบงัคบัจัดเกบ็ภาษ ี(ยึด อายดั และขายทอดตลาด ตุลาคม เป็นต้นไป

ทรัพย์สิน) กรณหีลีกเล่ียงไม่ยอมชำระภาษี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รองปลัดเทศบาล รักษาการใบตำแหน่ง
ผ ูอ้ำนวยการกองคลัง

ลงซ่ือ. ร*^-̂ ....̂ .̂]:โ ^ ห ว ั ห ิ ttโหน่เนวยงาน
(นายวิสิฐ จันทะรี) 

ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

ลงซ่ือ .ผ้อนุมัติแผน
ใยชาญขัย ศรีวิวัฒน์) 

นา่ยกเทศมนตรีตำบลนาคำ


