แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตาบลดอยฮาง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กองคลัง : งานจัดเก็บรายได้
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คานา
ด้วยเทศบาลตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท
มีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนกิจกรรมที่จะดาเนินการในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวฯ ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม
กาหนด ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลดอยฮาง จึงได้กาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจาปีภาษี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายสูงสุด

จัดทาแผนโดย
พิทยา ใจจักร์
(นางพิทยา ใจจักร์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
กองคลัง : งานจัดเก็บรายได้
เทศบาลตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจาปี พ.ศ. 2563
กองคลัง : งานจัดเก็บรายได้
เทศบาลตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
*************************************
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ก ารดาเนิ นงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตาบลดอยฮางเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ และการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดตี ้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน รวมถึงการส่ งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการบริห ารจัดการที่ดีเพื่อสามารถ
ให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลดอยฮาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้
การจั ดท าแผนการจั ดเก็บ ภาษี และพั ฒ นารายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการจั ดเก็บ ภาษี ที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย
ตลอดจนโครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ทราบงานโครงการ/
กิจการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เทศบาลตาบลดอยฮางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถนาไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด
ที่จะดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลดอยฮาง
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตาบลดอยฮาง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี
โดยกาหนดเป้าหมายในการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4. เพื่อเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดาเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชาระภาษี
6. เพื่อสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความ
พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี
3. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมพนักงาน ข้าราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. จัดทาแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการต่าง ๆ
3. จัดทาโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4. ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ
4. ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ฝ่ายจัดเก็บรายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมี
การดาเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตาบลดอยฮาง
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
ฝ่ายจัดเก็บรายได้จัดทาแผนการดาเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้เทศบาลตาบลดอยฮาง มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดาเนินงานนี้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
2. เทศบาลตาบลดอยฮาง มีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานได้
3. ทาให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลดอยฮางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. ผู้รับผิดชอบแผน
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
8. งบประมาณ
จ่ายจากเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอยฮาง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2563
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 จานวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ จากการจัดเก็บได้เอง ของเทศบาล
ตาบลดอยฮางเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการชาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น
9.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
*************************************
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
1. สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป
3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
5. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น
7. รับชาระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจาวัน
ผู้อานวยการกองคลัง
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ
2. แจ้งผลการประเมิน
3. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชาระภาษี
4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
5. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
ปลัดเทศบาล
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี
2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี
3. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกาหนด
5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชาระตามกาหนด
6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ) เพื่อดาเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกาหนด
8. ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ
คณะผู้บริหาร
1. พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
2. ลงมติชี้ขาดตามคาร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ
3. มอบอานาจแจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกาหนด
4. มีคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

