
2. ตลาดบ้านกรูด
ระยะทางจากส่ีก๊ักรถไฟ ถึง สถานี
ต ารวจภูธรธงชัย 1+000 กม

1.ส ารวจวัดขนาดของป้ายโฆษณา
การค้า
2.แยกประเภทของป้าย
3.บันทึกช่ือและท่ีอยู่ของเจ้าของป้าย
4.บันทึกภาพของป้ายท่ีป้ายอยู่ในเกณฑ์
ต้องช าระภาษี

-เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี2)
พ.ศ. 2534
'-เพ่ือให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงก าหนด
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลว 10 พ.ย.63
'- เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีป้าย
ท่ีก าหนดใหม่ (ตามกฎกระทรวง)

10 , 11 พ.ย. 64

1. ดอนแหลมใหญ่
ระยะทางส ารวจจากเขตเทศบาลต าบล
บ้านกรูด ตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
3459 ถึง ส่ีก๊ักรถไฟ (2+600 กม)
1.2 ดอนยาง - ดอนสูง
ระยะส ารวจถนนส่ีก๊ักรถไฟ - สุดเขต
เทศบาลฯ (1+400 กม)

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล ใช้จัดเก็บ
ภาษีป้าย ในปีงบประมาณ 2565
มกราคม - มีนาคม 2565

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล ใช้จัดเก็บ
ภาษีป้าย ในปีงบประมาณ 2565
มกราคม - มีนาคม 2565

1.ส ารวจและวัดขนาดของป้ายโฆษณา
การค้า
2.แผนประเภทของป้าย
3.บันทึกช่ือและท่ีอยู่ของเจ้าของป้าย
4.บันทึกภาพของป้ายท่ีอยู่ในเกณฑ์
ต้องช าระภาษี

- เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี2)
พ.ศ. 2534
'-เพ่ือให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงก าหนด
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลว 10 พ.ย.63
'- เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีป้าย
ท่ีก าหนดใหม่ (ตามกฎกระทรวง)

3 , 4  พ.ย. 64

แผนปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ส ารวจภาษีป้ายประจ าปีงบประมาณ 2565)
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบ้านกรูด ระยะเวลาด าเนินการ (1 พ.ย. 2564  -  30 พ.ย. 2564)

สถานท่ีตามแผน/ระยะทางตามแผน
ระยะทาง (กม.)

ปริมาณเน้ืองานตามแผน
(การปฏิบัติ)

วัตถุประสงค์ของแผน/ข้อกฎหมาย
ระยะเวลาตามแผน

วันท่ีด าเนินการ
เป้าหมายความส าเร็จ



-เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ. 2510 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับท่ี2) พ.ศ.
2534
'-เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
อัตราภาษี พ.ศ. 2563 ลว. 10 พ.ย. 63
'-เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีป้าย
ท่ีก าหนดใหม่ (ตามกฎกระทรวง)

1.ส ารวจวัดขนาดของป้ายโฆษณา
การค้า
2.แยกประเภทของป้าย
3.บันทึกช่ือและท่ีอยู่ของเจ้าของป้าย
4.บันทึกภาพของป้ายท่ีอยู่ในเกณฑ์
ต้องช าระภาษีป้าย

4. ชายทะเลบ้านกรูด
ถนนสายชายทะเลบ้านกรูด ต้ังแต่
ปากคลอง ถึง สุดเขตบ่อขยะ
(3+400 กม.)

24 , 25 พ.ย. 64

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล ในการจัด
เก็บภาษีป้ายในปีงบประมาณ 
2565
มากราคม - มีนาคม 2565

3. หน้าเทศบาลต าบลบ้านกรูด,วังพลู
ถึงชายทะเลบ้านกรูด (1+100 กม.)
3.1 สายทางบ้านกรูดโคกตาหอม
ระยะทาง (2+000 กม.)

1.ส ารวจวัดขนาดของป้ายโฆษณา
การค้า
2.แยกประเภทของป้าย
3.บันทึกช่ือและท่ีอยู่ของเจ้าของป้าย
4.บันทึกภาพของป้ายท่ีอยู่ในเกณฑ์
ต้องช าระภาษี

-เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ. 2510 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2534
'-เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
อัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ลว 10 พ.ย.63
'-เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีป้าย
ท่ีก าหนดใหม่ (ตามกฎกระทรวง)

สถานท่ีตามแผน/ระยะทางตามแผน
ระยะทาง (กม.)

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล ในการจัด
เก็บภาษีป้ายในปีงบประมาณ 
2565
มากราคม - มีนาคม 2565

17 , 18 พ.ย. 64

ปริมาณเน้ืองานตามแผน
(การปฏิบัติ)

วัตถุประสงค์ของแผน/ข้อกฎหมาย
ระยะเวลาตามแผน

วันท่ีด าเนินการ
เป้าหมายความส าเร็จ



หมายเหตุ - วันและเวลาท่ีปรากฎในแผนอาจปรับใช้ตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านกรูด

- การลงรายการใน ภป.1 ในวันและเวลาท่ีไม่ได้อยู่ในแผน หรือ ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บ
ภาษีป้ายในปีงบประมาณ 2565
มกราคม - มีนาคม 2565

5. พ้ืนท่ีนอกเหนือจาก 1 - 4 ภายใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านกรูด

1.ส ารวจและวัดขนาดของป้ายโฆษณา
การค้า
2.แยกประเภทของป้าย
3.บันทึกช่ือและท่ีอยู่ของเจ้าของป้าย
4.บันทึกภาพของป้ายท่ีอยู่ในเกณฑ์
ต้องช าระภาษีป้าย

- เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ. 2510 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 
2534
'- เพ่ือให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง ก าหนด
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลว. 10 พ.ย. 63
'- เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีป้าย
ท่ีก าหนดใหม่ (ตามกฎกระทรวง)

26,29,30 พ.ย. 64

สถานทีต่ามแผน/ระยะทางตามแผน

ระยะทาง (กม.)

ปรมิาณเนื้องานตามแผน

(การปฏบิัต)ิ
วัตถปุระสงคข์องแผน/ขอ้กฎหมาย

ระยะเวลาตามแผน

วันทีด่ าเนนิการ
เป้าหมายความส าเร็จ





                 

 


