แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนา
รายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตาบลไชยปราการ
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2566
เทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนของกิจกรรม
ระยะเวลา
การดาเนินการ
๑.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสารวจและประกาศกาหนด
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาลงสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑.๒ จัดทารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565
1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565
(ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล)
1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565
ขอแก้ไข
1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./
ดาวโหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่
ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
1.7 จัดทาบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มกราคม 2566
1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูก ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
สร้าง
1.9 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสีย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ภาษี
1.10 การชาระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน
ภายในเดือนเมษายน 2566
ดาเนินการจัดเก็บ
1. รับชาระภาษี
มีนาคม – เมษายน 2566
2. รับชาระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กาหนด
พฤษภาคม – กันยายน 2566
กรณีปกติ
- รับชาระภาษี (ชาระภาษีในทันที หรือชาระภาษีภายใน
มีนาคม – เมษายน 2566
กาหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน)
กรณีพิเศษ
(๑) ชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)
- รับชาระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ พฤษภาคม – กันยายน2566
1 ต่อเดือน ของจานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1
เดือน
(2) ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด (ไม่เกิน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)
- รับชาระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม ร้อยละ พฤษภาคม – กันยายน 2566

1 ต่อเดือน ของจานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1
เดือน
(3) ชาระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน
- รับชาระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม ร้อยละ พฤษภาคม – กันยายน 2566
1 ต่อเดือน ของจานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1
เดือน

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนของกิจกรรม
(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคาร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่
(ลงทะเบียนเลขที่รับ)
๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
๔. รับชาระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
๑. ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกาหนดให้ชาระ
ภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี
- สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปัจจุบัน
- รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา
(มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)
- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดาเนินการยึด อายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
2. รายงานผู้ค้างชาระภาษี ให้สานักงานที่ดินทราบ
3. รายงานคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้
คณะกรรมการภาษีฯ ประจาจังหวัดทราบ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566
มีนาคม – กรกฎาคม 2566
มีนาคม – กันยายน 2566
พฤษภาคม 2566
พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

กันยายน 2566
มิถุนายน 2566
มกราคม 2567

ภาษีป้าย
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา
กันยายน

-คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2566

ตุลาคม-ธันวาคม

-สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้ายให้ประชาชนทราบ
-ออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

มกราคม-มีนาคม

-รับแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ลงทะเบียนรับ)/ตรวจสอบความถูกต้อง
-ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) /รับชาระภาษี

มกราคม-พฤษภาคม

-รับชาระค่าภาษี (ชาระในวันยื่นแบบหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
-รับคาร้องอุทธรณ์ (ลงทะเบียนเลขที่รับ)/พิจารณาคาร้อง/แจ้งผลการชี้ขาด
-รับชาระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
-ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด (2 ครั้ง)
-แจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด (ส่งให้นิติกร)

เมษายน-กันยายน

-สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน
-รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนด (มีเงินเพิ่ม)
-มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่มาชาระภาษีภายในกาหนด (3 ครั้ง)
-ออกตรวจสอบ ไปพบผู้ค้างชาระภาษี

/แยกปฏิบัติ....

-2แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1.ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
2.สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4.จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ (ภ.ป.1)
ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
1.กรณีป้ายก่อนเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)
2.กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)
3.การชาระค่าภาษี
กรณีปกติ
- รับชาระภาษี (ชาระในวันที่ยื่นแบบหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
กรณีพิเศษ
(1) ชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลประเมิน)
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
(2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคาร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)
2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)
4. รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
5. ปฏิบัติตามคาสั่งศาล (กรณีนาคดีไปสู่ศาล)
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ
(เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกาหนดให้ยื่นแบบ)
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกาหนดเวลา
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ)
เพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ
- รับชาระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ธันวาคม
มกราคม-มีนาคม
มกราคม-เมษายน
เมษายน-ธันวาคม
เมษายน-ธันวาคม
มกราคม-พฤษภาคม
กุมภาพันธ์ -กันยายน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
กุมภาพันธ์-มิถุนายน
มีนาคม-กรกฎาคม
มีนาคม-กันยายน

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
เมษายน-กรกฎาคม
เมษายน-กันยายน
/ยื่นแบบ..................

-32. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
- ดาเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชาระภาษี

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม-กันยายน
ตุลาคม เป็นต้นไป

แยกปฏิบัติงานตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้
1.สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2.ตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า
3.รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียน)
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น
5.รับชาระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจาวัน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
1.ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
2.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
3.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ป.1 และความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และ
เอกสารประกอบ
4.รับคาร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ป.4
5.สารวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนดเวลา
6.แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3
7 .ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
ผู้อานวยการกองคลัง
1.ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ป.1 และความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และ
เอกสารประกอบ
3.รับคาร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ป.4
4.สารวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนดเวลา
5.แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3
6.ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
/ปลัดเทศบาล................

-4ปลัดเทศบาลตาบลไชยปราการ /รองปลัดเทศบาลตาบลไชยปราการ
1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ป.1
2.ประเมินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
3.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด
4.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชาระภาษีภายในกาหนด
5.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้
นิติกร
1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ) เพื่อดาเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1
ภายในกาหนดเวลา
2.ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ
คณะผู้บริหาร
1.พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ภาษี
2.ลงมติชี้ขาดตามคาร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ (ภ.ป.5)
3.มอบอานาจแจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนดเวลา
4.มีคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

