
โครงการออกใหบ้ริการรับชำระภาษีนอกสถานที่  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่  จังหวดัมุกดาหาร 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการออกให้บริการรับภาษนีอกสถานที่   
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง
แผนการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง หรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
มากขึ้นในระยะยาวและมีแหล่งรายได้ของตนที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิม
ต้องสะท้อนแหล่งกำเนิดรายได้นั้นๆ เป็นสำคัญ  
  เพื่อให้การรับชำระภาษี ของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น และลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระให้น้อยลง  ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่
ชำระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  เทศบาลตำบล
หว้านใหญ่ จึงเห็นความสำคัญของการออกให้บริการประชาชน ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษใีห้แก่เทศบาลตำบลหว้าน
ใหญ่ กองคลัง งานพัฒนารายได้ จึงได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕
63  ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระชำระภาษี ให้กบัให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

3.2 เพ่ือเป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระภาษใีห้มีจำนวนน้อยลง 
    3.3 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้สามารถบริการ
ประชาชนได้ถึงท่ีให้เสร็จในทันที เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
    3.4 เพื ่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
  3.5 เพื่อเป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ โดย
สามารถจัดเก็บภาษไีด้ครบถูกต้องและเป็นธรรม 

 4.  เป้าหมาย 
  กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ จะดำเนินการออกให้บริการรับ
ชำระภาษีนอกสถานที่  ในเขตเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 11 
หมู่บ้าน 
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5.  ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร  

5.2 จัดประชุมชี้แจ้งคณะทำงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
5.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี 
5.4 ดำเนินการออกจัดเก็บรับชำระภาษใีนพ้ืนที่ตำบลหว้านใหญ่ 
5.5 สรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 
 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่  ประจำปีงบประมาณ  2563  เทศบาล
ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 21 กันยายน 2563 รวม
ระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้นทั้งหมด 11 วัน 
 
7.  สถานที่ดำเนินการ 
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่  ประจำปีงบประมาณ  2563  เทศบาล
ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กำหนดการในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ วันที่ออกหน่วยบริการ เวลา สถานที่ออกหน่วยบริการ 
1 วันที่ 7 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
2 วันที่ 8 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
3 วันที่ 9 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชน           
4 วันที่ 10 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน              
5 วันที่ 11 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
6 วันที่ 14 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณบ้านกำนัน                
7 วันที่ 15 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชน        
8 วันที่ 16 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
9 วันที่ 17 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณสำนักสงฆ์แสงอรุณโคธาราม 

10 วันที่ 18 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
11 วันที่ 21 กันยายน  2563   ๐8.๓๐ น. – ๑2.๐๐ น. บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
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8.  งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่มี 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่  
จังหวัดมุกดาหาร 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑0.1 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรู้ ความเข้าใจและความสะดวกใน
การชำระภาษี 
    10.2 ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการชำระภาษี 
  10.3 การจัดเก็บภาษ ีได้เป็นไปตามประมาณการรายรับและระยะเวลาที่ตั้งไว้ 

10.4 ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
  10.5 ทำให้เทศบาลตำบลหว้านใหญ่มีรายได้และงบประมาณเพ่ิมขึ้น เพื่อพัฒนาเทศบาล
ตำบลหว้านใหญ่ให้ดีและเจริญยิ่งขึ้นไป   

                                   
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        ร้อยตำรวจตร ี
                                                             (ทรงพล  เบ้าบาง) 
                                                      นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ 
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                    ลงชื่อ                     ผู้จัดทำ/ผู้เขียนโครงการ 

                       (นางสาวรัชน ี  จันทร์บัว) 
                                                      นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
                       
ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง………………………………………………………………………………………………………..                                              
.................................................................... .......................................................................................                         
 
                                                  (ลงชื่อ)..................................................  
                                                             (นางศรีสุดา  ดีดวงพันธ์) 
                                                       ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลัง 
                
ความเห็นปลัดเทศบาล………………………………………………………………………………………………………..                                              
.................................................................... .......................................................................................                         
 

                                                    (ลงชื่อ)......................................................             
                                                                    (นายอิทธิพล  ถวิลการ) 
                                                   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ 
 
ความเห็นนายกเทศมนตรี…………………………………………………………………………………………………………..                                              
.................................................................... .......................................................................................                              

 
 

 
                                    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
             


