
โครงการออกใหบ้ริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงป ีพ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
...................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 

ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564  
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตาม พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา 24, 29, 30 ได้ก าหนดให้เจ้าของที่ดินซึ่งมี
หน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินตามมาตรา 16 แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะสี่ปีนั้น 

  เพ่ือให้การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ถึงปี 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มีพ้ืนที่อยู่ห่างไกลจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้ได้รับบริการยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และเสีย
ภาษีบ ารุงท้องทีใ่ห้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  จึงได้จัดท าโครงการออกให้บริการ
รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยทุกชุมชน 
3.2 เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณา ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่และจัดเก็บรายได้ 

    3.3 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้สามารถบริการประชาชนได้ถึง
ที่ให้เสร็จในทันท ีเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
    3.4 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพ่ือใช้ส าหรับ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 
  3.5 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ครบถูกต้องและเป็นธรรม 
  
4.  เป้าหมาย 
  กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จะด าเนินโครงการออกให้บริการรับยื่น
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   จ านวน 12 หมู่บ้าน 
 
 

        /5.ขั้นตอน/..... 
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5.  ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร  

5.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
5.3 จัดท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เพ่ือประชาสัมพันธ์  
5.4 ด าเนินการออกรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ในพ้ืนที่ต าบลหนองบ่อ 
5.5 สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี  
พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  เริ่มตั้งแต่วันที่  6  พฤศจิกายน   
2560 – 20 พฤศจิกายน 2560   
 
7.  สถานที่ด าเนินการ 
  โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี  
พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ก าหนดการในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
 

   
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่มี 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก จังหวัด 
นครพนม  

        /10.ผลที่คาดว่า.... 
 

วันที่ออกบริการ บ้าน หมู่ที่ เวลา สถานที ่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หมากเฟือง 8 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.8 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดินด า 7 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.7 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โนนสังข์ 3 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.3 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดงบัง 9 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.9 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หนองบ่อ 2 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.2 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 หนองบ่อ 1 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.1 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นากุง 10 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.10 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ยางค า 4 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.4 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดงขวาง 5 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.5 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โพนงาม 6 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.6 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โพนดู่ 11 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.11 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 หนองบ่อน้อย 12 13.00 น. – 15.00 น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   ม.12    
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 ท าให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยทุกชุมชน 
    10.2 เป็นการเพ่ิมรายได้ให้ต าบลหนองบ่อ 

10.3 ท าให้ได้ข้อมูลเพื่อน าไปประกอบการพิจารณา ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 
10.4 ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการออกบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  
10.5 เป็นการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบ่อ 
                                      
 
 
  ลงชื่อ                        ผู้เขียน/เสนอโครงการ 

      (นางจิรวรรณ  กาญจนสุวรรณ) 
            นักวิชาการจัดเก็บรายไดช้ านาญการ 
                                    
    
    ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                               (นางหยกกลิ่น  อัคฮาด) 
                    ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                   
  
    ลงชื่อ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นางอรณิชชา  นามขันธ์) 
                                     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 
                                  
    ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายประมวล  จินตนา) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ                                   
  
 
    ลงชื่อ                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายบุญทรง  ไกยะฝ่าย) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบหนองบ่อ 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  

ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 
----------------------------------- 

  ด้วย  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  ด าเนินการจัดท าโครงการออกให้บริการรับยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพ่ือ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีพ้ืนที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับบริการยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และช่วยลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  มีเป้าหมาย
เพ่ือออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อ ทั้ง 12  หมู่บ้าน จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564รายละเอียดการออกบริการรับช าระภาษีตามวัน เวลา และสถานที่ได้ก าหนดไว้แนบ
ท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 
        ประกาศ  ณ  วันที่     เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

    (นายบุญทรง  ไกยะฝ่าย) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

 
ที่ นพ 78301/ว122                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ        
               อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   48130                                                                                   
                                       

                                 
     30  ตุลาคม   2560 

 
เรื่อง   ก าหนดการออกพ้ืนที่รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจ าปี พ.ศ.2561-2564 
 

เรียน ก านันต าบลหนองบ่อ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ก าหนดการออกพ้ืนที่รับยื่นแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)              จ านวน  1  ฉบับ 
  2.  เอกสารส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)             จ านวน  1  ฉบับ 
         

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จะด าเนินการส ารวจที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ  เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ.2561-2564  โดยให้เจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน 
โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก, สปก.4-01  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) นั้น  

  

ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  จะออกบริการรับยื่นแบบดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากท่านในการเตรียมสถานที่ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบถึง วัน เวลา และสถานที่ในการออกให้บริการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป     
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                  (นายบุญทรง   ไกยะฝ่าย) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 
งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 
โทร. 0-4219-9710 
 

 
“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 

 
 
 



 
ก าหนดการออกพื้นที่รับยื่นแสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท.5) 

ประจ าปี พ.ศ.2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

 

 
 
 
 

*ก าหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ออกบริการ บ้าน หมู่ที่ เวลา สถานที ่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หมากเฟือง 8 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.8 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดินด า 7 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.7 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โนนสังข์ 3 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.3 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดงบัง 9 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.9 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หนองบ่อ 2 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.2 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 หนองบ่อ 1 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.1 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นากุง 10 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.10 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ยางค า 4 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.4 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดงขวาง 5 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.5 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โพนงาม 6 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.6 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โพนดู่ 11 09.00 น. – 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค์   ม.11 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 หนองบ่อน้อย 12 13.00 น. – 15.00 น. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน   ม.12    



เอกสารส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
ประจ าปี พ.ศ.2561-2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน) 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) 

3. ส าเนาเอกสารสทิธิ  โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ,น.ส.3ก, สปก.4-01  

    โดยถ่ายเอกสารด้านหน้า – หลัง ทกุแปลงที่อยู่ในเขตต าบลหนองบ่อ 

4. กรณีให้ผู้อื่นมายื่นแทน ให้เตรียมเอกสาร ตามข้อ 1-3 ของ 
   เจ้าของที่ดินมาให้ครบ 

 
 


