
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจ าปี   ๒๕๕5 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

ระหว่างวันที่  3 เมษายน -  ๒0  เมษายน  ๒๕๕5 
******************************** 

๑.   ชื่อโครงการ        “ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจ าปี ๒๕๕5 “ 

2. หลักการและเหตุผล     

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก   เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานต่างๆ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้   และรายได้
การจัดเก็บภาษีอากรจัดเก็บเอง    ซ่ึงประกอบด้วย 

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้างอ่ืน ๆ กับที่ดิน
ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ให้เช่าให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือ
เจ้าของไม่ได้อยู่เอง 

๒. ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจกรรมอ่ืนเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่
วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  

๓. ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีท่ีเก็บจากที่ดินซึ่งตามกฎหมายนี้ที่ดินหมายค วามว่าพื้นที่ดิน
และให้ความหมายถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย 

๔. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ   ที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจากด าเนินการจัดเก็บ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจากได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านการจัดเก็บภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งที่มา ของรายได้ท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน ามาใช้บริการและ
พัฒนากิจการต่างๆ ในเขตต าบล  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน    
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายไดม้ากยิ่งขึ้น   ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก   จึงด าเนินการจัดท า  “โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่   ประจ าปี  ๒๕๕๔” 

๓.  วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ประชาชนผู้ที่มีหน้าที่ช าระภาษีท้องถิ่น    
  ๒.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก  โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ 
ได้อย่างครบถ้วน  ถูกต้องเป็นธรรม  และเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
  ๓. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจากกับประชาชน  ในด้าน
การบริการสามารถเข้าถึงประชาชนมากขึ้น   

  ๔. เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจในท านองเดียวกัน   
และรับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  

/4.เป้าหมาย... 
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๔.  เป้าหมาย 

  ประชาชนในเขตต าบลด่านจากทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน   ได้แก่  ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีต่างๆ 
ได้แก่   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่   ที่ยังไม่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและช าระภาษี   

๕.  วิธีด าเนินการ 

        ๕.๑   การจัดเตรียมโครงการ 
  ๑.   จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 
  ๒.   ประชุมมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการ 

๓.   จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์  ใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

       ๕.๒  การประสานงาน 
  ๑.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต าบลด่านจาก   เพ่ือให้ได้รับทราบแนวทางและข้ันตอน
การด าเนินงานตามโครงการ 
  ๒.   ประชาสัมพันธ์รายละเอียดผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  แผ่นพับ  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่อไป 

      ๕.๓   การด าเนินการ 
  ๑.    ออกบริการภาษีเคลื่อนที่ตามพ้ืนที่ในเขตต าบลด่านจาก 
  ๒.    ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอน  วิธีการช าระภาษีต่างๆ 

 ๓.    รับยื่นแบบแสดงรายการ   ประเมินภาษี  และให้บริการช าระภาษี 
 ๔.    ให้ค าปรึกษาและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่างๆ 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 

      ๖.๑   ด าเนินการตาม  ข้อ   ๕.๑   ระหว่างวันที่  19 - 22 มีนาคม  ๒๕๕5 
      ๖.๒   ด าเนินการตาม  ข้อ   ๕.๒   ระหว่างวันที่  23 - 30  มีนาคม  ๒๕๕5 
      ๖.๓   ด าเนินการตาม  ข้อ   ๕.๓   ระหว่างวันที่  3 – 20  เมษายน  ๒๕๕5 
 
๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก  อ าเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา   โดยคณะผู้ร่วมโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่จ านวน  8  คน  ซ่ึงประกอบด้วย 

 ๑.  น.ส.จีราภา  บุญแจ่ม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  
 ๒.  น.ส.ปฏิพร ครัวสูงเนิน ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
 ๓.  นางสาวณฐมน  บุณธนนันท ์ ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

  ๔.  นางกรรณิกา   เรือนใหม่ ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 ๕.  น.ส.สรัสนันท์  งวนสันเทียะ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
 ๖.  นายไพทูรย์ เพียดจันทร์ ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 

๗.  น.ส.นฤมล วิไลเลิศ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
๘.  นายประยูร ทรงสังข์  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 

/8.ก าหนดการ... 
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๘.    ก าหนดการและสถานที่ด าเนินการ 
 

 
หมายเหตุ   วันเวลา และสถานที่  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

๙.  งบประมาณ            -    

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของอบต.ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการช าระภาษี 
 ๒.  มีอัตราการจัดเก็บภาษีที่เพ่ิมข้ึน 
 ๓.  ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ 
 ๔.  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บ 
 
๑๑.  ผู้เขียนโครงการ     
 

          
นางสาวปฏิพร    ครัวสูงเนิน 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
/๑๒. ผู้เสนอ... 

วัน เดือน ปี เวลา หมู่ที ่ บ้าน สถานที่ หมายเหต ุ

3 เมษายน ๒๕๕5 ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๑ 

๑๐ 

หนองกระสัง 

หนองกระสังเหนือ 

ศาลาวัดบ้านหนองกระสัง  

4 เมษายน ๒๕๕5 ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๒ โนนสูง ศาลา SML  

5 เมษายน ๒๕๕5 ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๓ ด่านจาก ศาลา SML  

10 เมษายน ๒๕๕5 ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๔ บุ ศาลา SML  

11 เมษายน ๒๕๕5 ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๕ 

๑๒ 

๑๓ 

ตะคร้อ 

โนนมะค่า 

ตะคร้อ ๒ 

ศาลาวัดตะคร้อ  

12 เมษายน ๒๕๕5 ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๖ โนนพุทรา ศาลา SML  
 
17 เมษายน ๒๕๕5 

 
๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๗ หอกลอง ศาลา SML  

 
18 เมษายน ๒๕๕5 

 
๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๑๑ โคก ศาลา SML  

 
19 เมษายน ๒๕๕5 

 
๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๘ ดอน ศาลา SML  

๒0 เมษายน ๒๕๕5 ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ๙ หนองสะแก ศาลาวัดหนองสะแก  
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๑๒. ผู้เสนอโครงการ 

       
           

                                 นางสาวจีราภา    บุญแจ่ม 
                                    หัวหน้าส่วนการคลัง 

๑๓.  ผู้ตรวจโครงการ 
     

           
 นางขนิษฐา   แสงจันทร์ฉาย  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 
๑๔.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
          นายนพรัตน์   ศรีบ ารุง           นายสานิตย์    ดาวโคกสูง 
         รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก                   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
 
 
๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                    

     นายสุรศักดิ์   กังวานรัตนกุล 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


