
โครงการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ์
และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนถ  าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  

 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  และหนังสือรับรองการท าประโยชน์                              
ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 

2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562             
เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สิน           
ของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษี
แบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่
โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินและ             
สิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ 

ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้                
ไม่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์ ท าให้ยากต่อการส ารวจแนวเขตท่ีดินของแต่ละบุคคล ส่งผลต่อการ
จัดเก็บภาษีอย่างมากในปี 2563 เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ าเจริญ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ มีข้อมูลแปลงที่ดินครบถ้วนทุกแปลง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  และหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงได้จัดท าโครงการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มี             
เอกสารสิทธิ์ และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1. เพ่ือด าเนินการส ารวจพื้นที่จริง ได้ข้อมูลรูปแปลงและแนวเขตท่ีชัดเจน 
๓.2 . เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้สามารถบริกา ร

ประชาชนได้ถึงที่ให้เสร็จในทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓.3. เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ถ้ าเจริญ            

โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย 
กองคลัง ส่วนจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบล ถ้ าเจริญ  จะด าเนินการออกให้บริการ          

รับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จ านวน ๑2 หมู่บ้าน 

 

 

 



-2- 
 
๕. ขั นตอน/วิธีการด าเนินการ 

๕.1. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๕.๒. จัดประชุมชี้แจงคณะท างานแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.3. จัดท าแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์               

และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
5.4. ด าเนินการออก ให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  และหนังสือรับรองการ               

ท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่ต าบลถ้ าเจริญ 
  5.5. สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหาร  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  โครงการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  และหนังสือรับรองการท าประโยชน์            
ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย     
จังหวัดบึงกาฬ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 29 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา การด าเนินการทั้งสิ้นทั้งหมด 12 วัน  

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

7. สถานที่ด าเนินการ 
   โครงการออกให้บริการรับลงข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และหนังสือรับรองการท าประโยชน์           
ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัด          
บึงกาฬ ก าหนดการในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 -  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  

 

วัน เดือน ปี ชื่อหมู่บ้าน หมูที่ สถานที่ หมายเหตุ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 บ้านศรีนาวา 5 ศาลาประชาคม หมู่ 5   
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 บ้านทรัพย์อุดม 11 ศาลาประชาคม หมู่ 11   
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บ้านโคกงาม 6 ศาลาประชาคม หมู่ 6  
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 บ้านขี้เหล็กน้อย 7 ศาลาประชาคม หมู่ 7   
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 บ้านหนองแวง 2 ศาลาประชาคม หมู่ 2   
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 บ้านโคกกระแช 8 ศาลาประชาคม หมู่ 8   
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 บ้านโคกกระแชพัฒนา 12 ศาลาประชาคม หมู่ 12   
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 บ้านห้วยสะอาด 4 ศาลาประชาคม หมู่ 4   
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 บ้านห้วยสะอาด 9 ศาลาประชาคม หมู่ 9   
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 บ้านโนนสวาง 3 ศาลาประชาคม หมู่ 3   
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 บ้านโนนสวาง 10 ศาลาประชาคม หมู่ 10   
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 บ้านถ้ าเจริญ 1 ศาลาประชาคม หมู่ 1   
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1. ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกในการรับบริการ  
  10.2. เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ  
  10.3. เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  
  10.4. ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการออกให้บริการ  
  10.5. เป็นการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ  
 
 

ผู้จัดท า/ผู้เขียนโครงการ 
                    (นางสาวสุปราการณ์  มีเงิน) 

         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวศริณทรา อาจวิชัย) 
                     ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                     (นายอภิศักดิ์  จันทรโคตร) 
                                                      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ รักษาราชการแทน 
                         ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลถ้ าเจรญิ ปฏิบตัหินา้ท่ี  
                     นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ้ าเจรญิ  

 
 

 
 


