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คำนำ 
 
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท มี
ประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะดำเนินการในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวฯ ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม
กำหนด ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จึงได้กำหนด แนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ
รายได้ที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการก่อนลงมือปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สอดคล้องแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ 

 

 

 
จัดทำโดย 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง อบต.ท่าสะท้อน 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2565 
กองคลังงานจัดเก็บรายได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
************************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เป็นไป
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ และการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่ งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้การ
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  การจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจน
โครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือให้ทราบงานโครงการ/กิจการที่จะ
เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถนำไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด               
ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
 2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี  ขององค์การบริหารส่วนตำบล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งข้ึน 
 3.  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษี โดย
กำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 4.  เพ่ือเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 5.  เพ่ือประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชำระภาษี 
 6.  เพ่ือสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความ            
พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี 
 
3. วิธีการดำเนินงาน 
 1.  จัดประชุมพนักงาน ข้าราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.  จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ
ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการต่าง ๆ 
 3.  จัดทำโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4.  ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ 
 5.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ 
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4. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที ่1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
6. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ
ดำเนินงานนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 2.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนมีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานได้ 
 3.  ทำให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
7. ผู้รับผิดชอบแผน 

กองคลังฝ่ายจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
8. งบประมาณ 
 จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 
2565 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จำนวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ จากการจัดเก็บได้เอง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเพ่ิมข้ึน ในร้อยละ 10 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 9.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น 
 9.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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                      แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองคลังฝ่ายพัฒนารายได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

************************************* 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได ้
1. สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
5. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 
7. รับชำระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน 
8. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี 
9. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระตามกำหนด 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
4. แจ้งผลการประเมินภาษี 
5. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
1. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
2. แจ้งผลการประเมิน 
3. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
4. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
5. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพ่ือดำเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
6. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
7. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
 
คณะผู้บริหาร 
1. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติชี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
4. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………….ผู้จัดทำ/เสนอแผน 

(นางสาวจันทร์ธิมา  เกื้อคีรี) 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
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                                       (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจทานแผนฯ 

       (นางนงลักษณ์  ชูแดง) 

     ผู้อำนวยการกองคลัง 

  

 (ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบแผนฯ 

    (นางสาวศุภภร   รอดมณ)ี 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 

   (ลงชื่อ)       ผู้อนุมัตแิผนฯ 

        (นางสาวศุภภร   รอดมณี) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
 


