
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 
ท่ี         /25๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  
ประจ าปี  25๖1 

----------------------------------- 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  เพื่อน าภาษีท่ีจัดเก็บได้มาพัฒนา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตต าบลพิเทน  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความส าคัญของการเสียภาษีให้
ประชาชนท้ัง  7  หมู่บ้าน  โดยจะด าเนินการออกให้บริการรับช าระภาษี  และบริการให้ข้อมูลการสอบถามข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่างๆ  ของประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี  นั้น 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  ประจ าปี  2561 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  และการบริการ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  จึงขอแต่งต้ังพนักงานออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  
ประจ าปี  2562  ดังรายช่ือและต าแหน่งต่อไปนี้ 

1. นางสาวมารอซิดา  เจะหะ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
2. นางสาวตอฮีเราะ  เจะหะมาด ต าแหน่ง พนักงานจ้างท่ัวไป 
3. นายตูแวซาเหะ  ตูแวสูหลง ต าแหน่ง พนักงานจ้างท่ัวไป 

 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการให้เป็นไปตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้และปฏิบัติ 
หน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการและหากมีอุปสรรคหรือปัญหาประการใดให้รายงานผ่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบทันที 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี             เดือนมีนาคม  พ.ศ.2561  
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี          เดือนมีนาคม   พ.ศ.2561 
 
 
 

(นายมะการิง หวัง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ช่ือโครงการ  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีและประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนประจ าปี 2561 
*************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการ 

ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง  และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การก าหนด
อัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพและจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ได้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้สามารถ
พึ่งตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองท่ีสอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรท่ีรัฐบาลแบ่งจัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรท่ีชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมท้ังการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ท่ีรัฐแบ่งจัดสรร หรือ
เก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือเก็บเพิ่มเติมต้องสะท้องแหล่งก าหนดของภาษีนั้นๆ เป็นส าคัญ  
 

  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บรายได้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐาน
การจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินท่ีได้
จากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับได้จัดท าแผนปฏิ บัติการจัดเก็บภาษี 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖๒ ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจ าปี พ.ศ.2561 ท าให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพื่อการจัดเก็บ
ภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนจึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนและเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ต าบลพิเทน โดย
ออกบริการจัดเก็บภาษีถึงพื้นท่ีของแต่ละหมู่บ้าน จึงได้จัดท าโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าท่ีช าระภาษี 



2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการช าระภาษี 
3. เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา 
4. เพื่อส ารวจพื้นท่ีจริง และได้ข้อมูลจริงท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและ

เป็นธรรม 
5. เพื่อเร่งรัดและจัดเก็บภาษี ประจ าปี 2561 ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
6. เพื่อด าเนินการช้ีแจงข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจและเห็น

ถึงความส าคัญของการช าระภาษี 
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีจัดเก็บเองของ องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพิเทน 

 

3.เป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลพิเทนจ านวน ๗ หมู่บ้าน ท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้องช าระภาษีโรงเรือนและ 

ท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 

4.วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัด
รับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3. ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนภายในชุมชนเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  4. แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตามโครงการ 
  5. ด าเนินการตามโครงการ 
  6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพิเทน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแต่เดือน   
มกราคม 2561 
/6. สถานท่ีด าเนินการ... 
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6. สถานที่ด าเนินการ    
  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดด าเนินการใน
พื้นท่ีดังต่อไปนี ้
วัน เดือน ป ี หมู่บ้าน หมู่ท่ี เวลา สถานท่ี 
 12 มีนาคม 61 บ้านข่าลิง 1 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านข่าลิง 
13 มีนาคม 61 บ้านพิเทน 2 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านพิเทน 
14 มีนาคม61 บ้านป่ามะพร้าว ๓ 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านป่ามะพร้าว 
15 มีนาคม61 บ้านบือจะ 4 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านบือจะ 
1๙ มีนาคม61 บ้านบือจะ 4 10.00-15.00 น. บาลาเซาะ (บ้านบือจะ) 
20 มีนาคม 61 บ้านบาแฆะ 5 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านบาแฆะ 
21 มีนาคม 61 บ้านลาแล 5 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านลาแล 



22 มีนาคม 61 บ้านโต๊ะชูด 6 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านโต๊ะชูด 
26 มีนาคม 61 บ้านโต๊ะชูด 6 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านภูเขาทอง 
27 มีนาคม 61 บ้านตือเบาะ 7 10.00-15.00 น. มัสยิดบ้านตือเบาะ 
 
  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
7. งบประมาณ 
  - 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนอ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างานลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการช าระภาษี 
  2. ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลต าบลพิเทน ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและประโยชน์ท่ีได้รับในการเสีย
ภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
  3. ปะชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภทได้ส ารวจพื้นท่ีจริง 
และได้ข้อมูลจริงท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

๔..การจัดเก็บภาษีต่างๆ... 
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5. การจัดเก็บภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนเป็นไปตามประมาณการรายรับ 
ท่ีต้ังไว้ 
  6. ประชาชนเข้าใจการช าระภาษี และข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการช าระภาษีมากยิ่งขึ้น 
  7. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

10. วิธีประเมินผล 
  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ประจ าปี 2561 จะด าเนินการประเมินผลโดยวิธีการแจกแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจให้แก่ผู้ช าระภาษี  และสรุปผลการประเมินเสนอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล           
ต าบลพิเทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ผู้เสนอโครงการ/ผู้ตรวจสอบโครงการ 

        
          (ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวมารอซิดา เจะหะ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

(ลงช่ือ)    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
 (ทิพย์รดา ราชสุวรรณ์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รรท ผอ.กองคลัง 
 

 
12. ผู้เหน็ชอบโครงการ 

ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ 
………………………………………………………………. 
 

       (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายวศิน  คัมภีร์) 
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 
 
13. ผูอ้นุมัติโครงการ 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
………………………………………………………………. 

   
                  (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายมะการิง  หวัง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการ 
“โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์การช าระภาษี  ประจ าปีงบประมาณ 2561” 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

1.1 เพศ                          ชาย                  หญิง 
 

1.2 อายุ..................ปี   เชือ้ชาติ           ไทย            อื่นๆ  (ระบุ) 
                             สัญชาติ           ไทย            อื่นๆ  (ระบุ) 
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน 

อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.................ต าบล.................................อ าเภอ............................. 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................. 

    
2.    กรุณาท าเครื่องหมาย               ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

หัวข้อติดตามและประเมินผล/เนื้อหา 
ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย ไม่พอใจ 

1. การท างานเป็นทีมและการประสานงาน     
2. การให้ความส าคัญต่อการบริการ     
3. ความเร็วในการให้บริหาร     
4. มีความต้ังใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ     
5. ความชัดเจนในการช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ของ
งานท่ีให้บริการ 

    

     
3.    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
       3.1 ....................................................................................................................................................................... 
       3.2......................................................................................................................................................................... 
  
 
 
 
จัดท าโดย  งานจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพิเทน 
*ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ*         



 
 
 
 
 
 


