
โครงการให้บริการประชาชนช าระภาษีนอกสถานที่  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕61 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

.............................................. 
๑. ชื่อโครงการ   ให้บริการประชาชนช าระภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

 
๒. หลักการและเหตุผล 
                    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ( แก้ไขเพ่ิมเติม   ฉบับที่ 
๖ พ.ศ.  ๒๕๕๒ ) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๓  พ.ศ.  ๒๕๔๓ )  
และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.  ๒๔๗๕  ( แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่   ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๓ )   
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่เข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล นั้น 
                    เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลด่าน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และลดจ านวนลูกหนี้ค้างช าระให้น้อยลง  ตลอดจน
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการ
ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 

๓.๒  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓.๓  เพ่ือเป็นการลดจ านวนลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้น้อยลง 
๓.๔  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร 
๓.๕  เพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าใจมากข้ึน 
 

4.  เป้าหมาย 
  งานจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  ด าเนินการออกเก็บภาษีนอกส านักงาน   
โดยการออกจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๓  หมู่บ้าน 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
19   มีนาคม  2561 – 23  มีนาคม  2561  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. 

6.  วิธีการด าเนินการ 

  ๖.1  ประชุมชี้แจงการรับประเมินแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  ๖.2  ด าเนินการรับแจ้งประเมินภาษี (ตามแผนการจัดเก็บภาษี ) 
   



๖.๓  ด าเนินการจัดเก็บภาษี 
   ๑)  ประชาสัมพันธ์ก าหนดการจัดเก็บภาษี (ตามแผนการจัดเก็บภาษี  ) 
   ๒)  จัดเก็บภาษี (ตามแผนการจัดเก็บภาษี ) 
   ๓)  สรุปผลและจัดท าบัญชีผู้ค้างช าระภาษี (ตามแผนการจัดเก็บภาษี ) 
   ๔)  จัดท าหนังสือทวงผู้ค้างช าระภาษี  (ตามแผนการจัดเก็บภาษี) 

๗.  สถานที่ด าเนนิการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน   จ านวน  ๑๓  หมู่บ้าน  (ตามแผนการจัดเก็บภาษี  ) 

หมู่ที่ วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่ 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองซ าไฮ 19   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 11 บ้านหนองแห้ว 19   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาวัดบ้านหนองแห้ว 

หมู่ที่ 4  บ้านดงแดง 20   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 9 บ้านดงแดง 20   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 8 บ้านโนนสังข ์ 21   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 12 บ้านดงเจริญ 21   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 3 บ้านด่าน 21   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 10 บ้านด่าน 22   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ 22   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 13 บ้านธาตุเจริญ 22   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลานพระธาตุสีดา 

หมู่ที่ 7 บ้านโนนเจริญ 23   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาประชาคม 

หมู่ที ่1 บ้านด่าน 23   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาวัดบ้านด่าน 

หมู่ที่ 5 บ้านคลีตุ่น 23   มีนาคม  2561 ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลาหน้ากองทุน 

๘.  งบประมาณ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ชัยพร  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด   

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 
 



๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๑๐.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลมีลูกหนี้คงค้างช าระภาษีลดลง 
๑๐.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

๑๑.  การรายงานผล 
๑๑.1   เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้จัดท ารายงานและรายงานผู้เกี่ยวข้องเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

  

 
     (ลงชื่อ)         ผู้เขียนโครงการ 
                (นางฑิฆัมพร  ครองมิตร) 
           นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  

 

     (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ                                               
                   (นายกมล  แพ่งพนม) 
     นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  รักษาราชการแทน 
                    ผู้อ านวยการกองคลัง 
      
 
     (ลงชื่อ)         ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวพิริยา  โสมนัสกุล) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 
 
     (ลงชื่อ)         ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายทองสุข  สันโสภา) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร 

เรื่อง   แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ประจ าปี  พ.ศ.  2557  ถึงปี  พ.ศ.   2560 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  33 (2)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่    พ.ศ.   2508  
ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า  บัดนี้  ได้ค านวณเงินภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  13  หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ต าบล
ชัยพร  อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ  ประจ าปี  พ.ศ.  2557  ถึงปี  พ.ศ.  2560 

  ฉะนั้นให้เจ้าของที่ดินน าเงินภาษีบ ารุงท้องที่ตามประกาศ      ไปช าระภาษีบ ารุงท้องที่เป็นรายปี     
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร  ภายในเดือน  เมษายน  ของทุกปี 

  ถ้าไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองเดือน  ของจ านวนเงินต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ตามมาตรา  45 (4)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  2508 

  ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2558 

 

 
      (ลงชื่อ) 
               (  นายสมศักดิ์   พรหมพันธุ์ห้าว  ) 
                       เจ้าพนักงานประเมิน 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



  
 

           


