


 
 

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2566 
กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้

เทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
************************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลต าบลแม่ระมาดเป็นไปอย่างเหมาะสม 
ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ และ
การวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น
ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน
ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลแม่ระมาดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
  การจัดท าแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566  ประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจนโครงการในด้าน
การจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพ่ือให้ทราบงานโครงการ/กิจการที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลแม่ระมาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงาน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด               
ที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งข้ึน 
 3.  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษี   
 4.  เพ่ือเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 5.  เพ่ือประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการช าระภาษี 
 6.  เพ่ือสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดในการเสียภาษี 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 1.  จัดประชุมพนักงาน เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.  จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษี
ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการต่าง ๆ 
 3.  จัดท าโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 4.  ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ 
 5.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ 
 
 
 
 



 
4. ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
5. รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ระมาด 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
6. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  ท าให้เทศบาลต าบลแม่ระมาด มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงานนี้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 2.  เทศบาลต าบลแม่ระมาดมีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานได้ 
 3.  ท าให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลแม่ระมาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
7. ผู้รับผิดชอบแผน 

กองคลัง  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  เทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
8. งบประมาณ 
 จ่ายจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่ระมาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จ านวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ จากการจัดเก็บได้เอง ของเทศบาลต าบล        
แม่ระมาดเพ่ิมข้ึน  
 9.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น 
 9.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ ๑ การด าเนินการ  

 ๑.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนด
ระยะเวลาลงส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 
 

 ๑.๒ จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 
 1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        

(ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล) 

ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือ
ขอแก้ไข 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 

 1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./           
ดาวโหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (ตามหนังสือสัง่การ 
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลงวนัที่ 3 
ก.ย. 2563) 

 ๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี        ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ ์2566 

 1.7 จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 2566 
 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง   
ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

 1.9 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสีย
ภาษ ี

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 1.10 การช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2566 
ขั้นตอนที่ ๒   ด าเนินการจัดเก็บ  

 1.  รับช าระภาษี มีนาคม 2566 – เมษายน 2566 
 2. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่ก าหนด พฤษภาคม 2566- กันยายน2566 
 กรณีปกติ  
 - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายใน

ก าหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
มีนาคม2566 – เมษายน2566 

 กรณีพิเศษ  
 (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 
 

      - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 
1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 
เดือน    

พฤษภาคม2566 – กันยายน2566 

 (2) ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 15 วัน           
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 

      - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 
1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 
เดือน    

พฤษภาคม2566 – กันยายน2566 

 (3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน   
      - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 

1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 
เดือน    

พฤษภาคม2566 – กันยายน256 

 



 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

 (4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
      ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่     

(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 
กุมภาพันธ์2566  - เมษายน
2566 

      ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์2566 – มิถุนายน
2566 

      ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม2566 – กรกฎาคม2566 
      ๔. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม    มีนาคม2566 – กันยายน2566 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
 ๑. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
      - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ช าระ

ภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
พฤษภาคม 2566 

      - ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม 2566 – มิถุนายน 
2566 

      - รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา 
(มีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม) 

 

      - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา   

 

      - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด อายัดและ

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมือ่พ้นเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 

 2. รายงานผู้ค้างช าระภาษี ให้ส านักงานท่ีดินทราบ  มิถุนายน 
 3. รายงานค านวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้

คณะกรรมการภาษีฯ ประจ าจังหวัดทราบ 
มกราคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย  ประจ าปี พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  
 ๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน

ปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
กันยายน 2565 

 ๑.๒ ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  ตุลาคม 2565 
 ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             ธันวาคม 2565 – 

กุมภาพันธ์ 2566 
 ๑.๔ จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดง

รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี
ทราบล่วงหน้าภาษีป้าย  

ธันวาคม 2565 

ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการจัดเก็บ  
 ๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม  
      - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ

ถูกต้อง        
มกราคม 2566 – 
มีนาคม 2566 

      - ประเมินค่าภาษีและก าหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ
ประเมินภาษี (ภ.ป.๓)        

มกราคม 2566 – 
เมษายน 2566 

 ๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  
      - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง        เมษายน 2566 – 

ธันวาคม 2566 
      - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน 2566 – 

ธันวาคม 2566 
 ๒.๓ การช าระค่าภาษี มีนาคม 2566 – 

กันยายน 2566 
 กรณีปกติ  
      - รับช าระภาษี (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายใน

ก าหนดเวลา) 
มกราคม 2566 – 
พฤษภาคม 2566 

 กรณีพิเศษ  
      (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งผลการประเมิน 
 

             - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม          เมษายน 2566 – 
กันยายน 2566 

      (๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
            ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์ 2566 – 

พฤษภาคม 2566 
            ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                   กุมภาพันธ์ 2566 – 

มิถุนายน 2566 
            ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม 2566 – 

กรกฎาคม 2566 
 



 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

            ๔. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม - กันยายน 
            ๕. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)  
หมายเหตุ  กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง
เดือนเมษายน-ธันวาคม 
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

 ๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในก าหนดเวลา  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพ่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่

ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 
มีนาคม 

      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา หรือผู้ที่ยัง
ไม่ช าระภาษี 

 

           - ครัง้ที่ ๑  พฤษภาคม 
           - ครั้งที่ ๒           มิถุนายน 
           - ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 
      - รับช าระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕          เมษายน - กันยายน 
      - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)  ส่งเรื่อง

ให้นิติกร เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด 
กันยายน 

 ๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  
           - ครั้งที่ ๑      พฤษภาคม 
           - ครั้งที่ ๒      มิถุนายน 
           - ครั้งที่ ๓       กรกฎาคม 
      - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม - กันยายน 
      - ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 
ตุลาคมเป็นต้นไป 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 


