
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี 

เรื่อง  แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
............................................. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี  ได้ด า เนินการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
และที่แก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริการส่วนต าบลโคกสี เป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีอากรและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดเก็บภาษี
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันตามก าหนดระยะเวลาและเก็บรายได้  
ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลา  
การเสียภาษี ขั้นตอนการด าเนินการจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บ
ภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
 
 
 

(นายดวง   คนมีศิลป์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี  
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการ  
 1.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนดระยะเวลา 

ลงส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 

2563 
1.2 จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2563 

1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(รายบุคคล) 

ภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือขอแก้ไข พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2563 

1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./ดาวโหลดข้อมูล
ราคาประเมินรอบใหม่ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (ตามหนังสือ
สั่งการด่วนที่สุด ที่ มท. 
0808.7/2675 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563) 

1.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 

ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2564 

1.7 จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
 

มกราคม  2564 

1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 

1.9 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี 
 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

1.10 การช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน 
 

ภายในเดือนเมษายน 2564 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดเก็บ  
 1. รับช าระภาษี 

 
มีนาคม – เมษายน 

2. รับช าระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่ก าหนด 
 

พฤษภาคม – กันยายน 

กรณีปกติ  
- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายใน

ก าหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
มีนาคม – เมษายน 

กรณีพิเศษ  
(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

หนังสือเตือน) 
 

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

พฤษภาคม – กันยายน 



ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
 (2) ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งหนังสือเตือน) 
 

- รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อ
เดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 3 เดือน 

พฤษภาคม – กันยายน 

(3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
 

 

- รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อ
เดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม – กันยายน 

(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
 

 

1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (ลงทะเบียนเลขที่รับ) 
 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 

2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจ้งหรือออกตรวจสถานที่ 
 

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 

3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 
 

มีนาคม – กรกฎาคม 

4. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม 
 

มีนาคม – กันยายน 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
 1. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

 
 

 - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ช าระภาษีให้มีหนังสือ
แจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 

พฤษภาคม 

 - ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม – มิถุนายน 
 - รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเบี้ยปรับ

และเงินเพ่ิม) 
 

 - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
 

 

 - ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
 

 

 - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด อายัดและ ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.66 เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 

 2. รายงานผู้ค้างช าระภาษีให้ส านักงานที่ดินทราบ 
 

มิถุนายน 

 3. รายงานค านวนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะกรรมการภาษีฯ 
ประจ าจังหวดทราบ 
 

มกราคม 

 


