โครงการออกให้บริการรับชาระภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕65
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
1. ชื่อโครงการ โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕65
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มี ผลบังคับใช้โ ดยให้อํานาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนํามาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่
เสียภาษี คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 1 มกราคม ของปีฐานภาษีที่จะนํามา
คํานวณภาษี คือ มู ล ค่าทั้ ง หมดของที่ ดินหรือสิ่ง ปลูก สร้าง และจัดเก็ บ ภาษีตามอัตราที่ ก ฎหมายกํ าหนด
ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ได้กําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่
ในการจัดเก็บภาษีที่เข้าเป็นรายได้ของท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
มีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ลดจํานวนลูกหนี้ค้างชําระ ตลอดจนเพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึน้
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งจึงเห็นความสําคัญของการออกให้บริการประชาชน ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
งานจัดเก็ บ รายได้ กองคลัง จึง ได้จัดทํ า โครงการออกให้ บ ริก ารรับ ชําระภาษี ที่ ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕65 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการชําระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่
3.2 เพื่อเป็นการลดจํานวนลูกหนี้ภาษีค้างชําระ
3.3 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.4 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถูกต้องและเป็นธรรม
4. เป้าหมาย
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จะดําเนินการออกให้บริการรับ
ชําระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 7 หมู่บ้าน
5. ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบ้ ริหาร
5.2 จัดประชุมชี้แจงคณะทํางานแก่เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
5.3 จัดทําแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
5.4 ดําเนินการออกจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตําบลนาแส่ง
5.5 สรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหาร

-26. ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจําปีงบประมาณ
2565 องค์ก ารบริห ารส่ วนตํ าบลนาแส่ ง อํ าเภอเกาะคา จัง หวัด ลําปาง เริ่ม ตั้ ง แต่ วันที่ 1 มิ ถุนายน –
8 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลาการดําเนินการทั้งสิ้นทั้งหมด 6 วัน
7. สถานที่ดาเนินการ
โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจําปีงบประมาณ
2565 องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง กําหนดการในพื้นที่ดังต่อไปนี้
หมู่
1
2
3
4
5
6
7

บ้าน
บ้านหาดปู่ด้าย
บ้านแม่ไฮ

วันที่ออกหน่วยบริการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
วันที่ 6 มิถุนายน 2564
บ้านนาแก้วตะวันออก วันที่ 7 มิถุนายน 2565
บ้านเกาะยะ-แม่หยวก วันที่ 8 มิถุนายน 2565
บ้านสองแควพัฒนา วันที่ 9 มิถุนายน 2565
บ้านนาแส่ง
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
บ้านนากิ๋ม
วันที่ 2 มิถุนายน 2565

เวลา
๐๙.00 น. – 11.๐๐ น.
๐๙.0๐ น. – ๑1.๐๐ น.
๐๙.0๐ น. – ๑1.๐๐ น.
๐๙.0๐ น. – ๑1.๐๐ น.
๐๙.0๐ น. – ๑1.๐๐ น.
๐8.30 น. – 10.00 น.
10.30 น. – 12.00 น.

สถานที่ออกหน่วยบริการ
วัดหาดปู่ด้าย
ศาลาเอนกประสงค์
ศาลาเอนกประสงค์
วัดสุวรรณราม
วัดม่อนเจดีย์ชัย
วัดนาแส่ง
ศาลาเอนกประสงค์

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกในการชําระภาษี
10.2 ลูกหนี้ภาษีค้างชําระลดลง
10.3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
10.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลกลางดง สามารถจัดเก็บภาษีได้
ครบถูกต้องและเป็นธรรม

ลงชื่อ

ผู้จัดทํา/ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์ )
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
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ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบโครงการ
( นางสาววรรณทะณีย์ ฆะบูชา )
ผู้อํานวยการกองคลัง

ลงชื่อ สิบเอก

ผู้เห็นชอบโครงการ

( สวัสดิ์ อุประนัน )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

ลงชื่อ
( นายประดิษฐ ปงหาญ )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

ผู้อนุมัติโครงการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

ที่ ลป 74502/วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดทําโครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง ภาษีป้าย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
ด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตํานาแส่ง มีความประสงค์จะจัดทํา
โครงการออกให้ บ ริ ก ารรั บ ชํ า ระภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ภาษี ป้ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ 2565
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแส่ง และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการชําระภาษีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลนาแส่ง
จํานวน 8 หมู่บ้าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
ความเห็นของผู้อํานวยการกองคลัง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(นางสาววรรณทะณีย์ ฆะบูชา)
ผู้อํานวยการกองคลัง
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สิบเอก
(สวัสดิ์ อุประนัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

(นายประดิษฐ ปงหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
ที่ 345/2565
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕65
......................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จัดทําโครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจําปีงบประมาณ 2565 องค์ก ารบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย ประจําปีง บประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง และ
การบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จึงแต่งตั้งพนักงานออกให้บริการรับชําระภาษี
ประจําปีงบประมาณ 2565 ตามรายชื่อและตําแหน่งดังต่อไปนี้
1. นางสาววรรณทะณีย์ ฆะบูชา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
2. นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์ ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
3. นางกิติยา รัศมีเวียงชัย
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
4. นางสาววัชรี แสงสอน
ตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้ได้รับ การแต่ง ตั้ ง ปฏิบัติ ห น้าที่ ได้รั บ หมอบหมายด้วยความเรียบร้อยตามวั น เวลา
และสถานที่ที่ได้กําหนดไว้ และรายงานผลการดําเนินการให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

( นายประดิษฐ ปงหาญ )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕65
----------------------------------ด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ได้จัดทําโครงการออก
ให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจําปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็ บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บ ภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง และ
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการชําระภาษีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบิหารส่วนตําบลนาแส่ง
ทั้ง 8 หมู่บ้าน จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการออกให้บริการรับชําระภาษี ประจําปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดการออกบริการรับชําระภาษีตามวัน เวลา และสถานที่ได้กําหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายประดิษฐ ปงหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

