
 
โครงการ อบต.ทัพเสด็จ เคลื่อนที ่ 

 ประจำปี  2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

*************** 

1. ชื่อโครงการ  

  โครงการ อบต.ทัพเสด็จ เคลื่อนที่ ประจำปี 2565                                     

2. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจดัเก็บรายได้ ขององค์การบริหารตำบลทัพเสด็จเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง 
และเกดิประสิทธิภาพในการจัดเกบ็รายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรปูระบบราชการ และการวางกรอบแนว
ทางการบริหารราชการที่ดตี้องเปน็ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงการส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจดัการที่ดเีพื่อสามารถให้บรกิารสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรบับริการ จึงได้ดำเนินการโครงการ อบต.ทัพเสด็จ เคลื่อนที ่ 
เพื่อใหบ้ริการในการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที่  ให้กับประชาชนในเขตตำบลทัพเสด็จทุกหมู่บ้าน โดยมีวตัถปุระสงคด์ังนี ้

3. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อใหก้ารบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในเขตองค์การบริหาร                            
      ส่วนตำบลทัพเสด็จ ผู้มีหน้าทีต่้องเสียภาษ ี 

  2.   เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ในการให้บริการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชน 
  3.   เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี 
  4.   เพื่อเป็นกรอบในการจดัทำขอ้บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  

4. เป้าหมาย 
  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บรกิารและอำนวยความสะดวกแกป่ระชาชน ในเขตตำบลทัพเสด็จ หมู่ท่ี 1-12 
ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
 
5 .วิธีดำเนินการ 
  1. เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่ 
  2. แจ้งเพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ในสงักัด
รับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3. ประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บา้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในชุมชนเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
  5. ดำเนินการตามโครงการ 
  6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

6. สถานที่ดำเนินการ   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (เพื่อบริการประชาชน)  
 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
 
 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ี หมูบ่้าน เวลา สถานที ่
1 18 เมษายน 2565 หมู่1 บ้านโคกเพร็ก 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

 
2 19 เมษายน 2565 หมู่ 2 บ้านแสง ์ 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

 
3 20 เมษายน 2565 หมู่ 3 บ้านเจียงดำ 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

 
4 21 เมษายน 2565 หมู่ 4 บ้านโคกแจง 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

 
5 22 เมษายน 2565 หมู่ 5 บ้านโคกทหาร 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

 
6 25 เมษายน 2565 หมู่ 6 บ้านมะกอก 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

7 26 เมษายน 2565 หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 

8 27 เมษายน 2565 หมู่ 8 บ้านน้อยพัฒนา 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 

9 28 เมษายน 2565 หมู่ 9 บ้านร่มไทร 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 

10 29 เมษายน 2565 หมู่ 10 บ้านคลองแผง 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 

11 2 พฤษภาคม 2565 หมู่ 11 บ้านคลองน้ำใส 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 

12  3 พฤษภาคม 2565 หมู่1 2 บ้านทัพเสร ี 09.00 น.- 12.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
 

 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลดภาระค่าใช้จ่ายของราษฎรทีจ่ะต้องเดินทางมาชำระภาษ ี
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี  
 3. ลดขั้นตอน ในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 
 4. เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในพื้นที ่
 5. สำหรับประชาชนท่ีไม่สามารถมาติดต่อราชการ ในวันและเวลาราชการไดร้ับความสะดวก 
 

 



 

 

 

 

 

                                  (ลงช่ือ)…………………………………….ผู้จัดทำ/เสนอโครงการ 

( นางสาวเกตมณี  ฉิมมมาลา) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

 

 

                                             (ลงช่ือ)…………………………………….....ผูต้รวจทานแผนฯ/เสนอโครงการ 

                                                       ( นางสาวอุมาพร กระจ่างมล ) 

                                                              เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

 

 

                                 (ลงช่ือ)…………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 

       ( นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนนิ ) 

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จรักษา 
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

 

 

                                (ลงช่ือ).………………………………….ผู้อนุมตัิโครงการ 

                                               (นายพลาย มั่นยืน) 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 



                                          

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

ที่       /  2565                                  วันท่ี    8  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 

เรื่อง    ขออนุมัติดำเนินการจดัทำโครงการ อบต.ทัพเสด็จ เคลื่อนที่ และให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษี   
          ค่าธรรมเนียมต่างๆ     

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

               ด้วย  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสดจ็ มคีวามประสงค์จะจดัทำโครงการ อบต.ทัพเสดจ็ เคลื่อนที่ 
แนะนำการชำระภาษี  ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเพื่อเป็นการออกบริการให้ประชาชนสะดวก 
รวดเร็ว ในการชำระภาษี และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบตัิงานพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพเสด็จมเีป้าหมายเพื่อออกบริการจัดเก็บภาษีทกุประเภทและคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ  พร้อมสร้างความพึงพอใจ
กับประชาชนและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และรับทราบถึงความต้องการระหว่างข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนามในโครงการและคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี ้
 

 

(ลงช่ือ)…………………………………….ผู้จัดทำ/เสนอโครงการ 

( นางสาวเกตมณี  ฉิมมมาลา) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

 

                                            (ลงช่ือ)…………………………………….....ผูต้รวจทานแผนฯ/เสนอโครงการ 

                                                     ( นางสาวอุมาพร กระจ่างมล ) 

                                                            เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

 

                              

                               (ลงช่ือ)………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางสาวสุภาพร จติรสูงเนิน ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จรักษา 
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

 

  

                             (ลงช่ือ).………………………………….ผู้อนุมตัิโครงการ 

                                                             (นายพลาย มั่นยืน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพัเสด็จ 

 



 
 
 
 
 


