ส่วนที่ ๑
บทนา

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมาและความสาคัญในการจัดทาคู่มือ
กรุงเทพมหานคร ได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบ
ชี้นาการบริหารและให้หน่วยงานระดับสานักและสานักงานเขตนาไปใช้ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรุงเทพมหานคร โดยสานักงาน ก .ก. ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ ๒.๑
ในมิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยปรับปรุงจากตัวชี้วัดที่ ๒.๑: ร้อยละความสาเร็จ
ในการลดรอบเวลาการปฏิบัติราชการ ปรับปรุงเป็นตัวชี้วัดที่ ๒.๑: ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยให้สานักงานเขตทั้ง ๕๐ สานักงานเขต ร่ วมกันจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของทุก
ฝ่ายทั้งหมด ๑๐ ฝ่าย ซึ่งสานักงาน ก .ก. เป็นผู้จาแนกให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานของ ๒ ฝ่ายต่อสานักงานเขต
โดยสานักงานเขตที่รับผิดชอบในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายรายได้ ตามคาสั่ งกรุงเทพมหานครที่
๓๓๔๘ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
สานักงานเขต มีดังนี้
๑. สานักงานเขตคลองเตย
๒. สานักงานเขตคันนายาว
๓. สานักงานเขตจตุจักร
๔. สานักงานเขตจอมทอง
๕. สานักงานเขตดอนเมือง
๖. สานักงานเขตทวีวัฒนา
๗. สานักงานเขตบางนา
๘. สานักงานเขตยานนาวา
๙. สานักงานเขตราชเทวี
๑๐. สานักงานเขตหนองแขม
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร คณะทางาน
จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายรายได้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็ บรายได้ โดยนาคู่มือปฏิบัติงาน
๒

ไปเป็น เครื่องมือ หนึ่ง ในการพัฒนาบุคลากร ของฝ่ายรายได้ เพื่อ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้
และแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สามารถลดการตอบคาถาม ลดเวลาการสอนงาน ลดเวลาการ
ทางาน และลดข้อผิดพลาดในการ ทดลอง ปฏิบัติงาน หรือเป็น แหล่งข้อมูลให้ บุคคลภายนอก ได้ทราบ
กระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายรายได้เดิม ได้จัดทามาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงระเบียบ คาสั่ง หนังสือสั่งการและมีระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จึง
จาเป็นต้องจัดทาคู่มือปฏิบัติงานขึ้นใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐานมุ่งไปสู่การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพือ่ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้ทเี่ ข้ามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยลด
การตอบคาถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดในการทางาน และ
สามารถพัฒนาการทางานให้เป็นมืออาชีพได้
๓. เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภายนอก สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนงาน
ทีม่ ีอยู่เพือ่ ขอรับบริการทีต่ รงกับความต้องการได้

๓. ขอบเขต
การจัดทาคู่มอื ปฏิบัติงานของฝ่ายรายได้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะฝ่ายรายได้ สานักงาน
เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งกระบวนการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ กระบวนการ ตามภารกิจของ
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขต ได้แก่ ภารกิจหลัก คือ กระบวนการจัดเก็บภาษี และภารกิจสนับสนุน คือ
กระบวนการด้านธุรการ ซึ่งในแต่ละกระบวนการดังกล่าวจะแสดงขั้นตอนการทางานในรูปแบบ Flow
Chart โดยแสดงรายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์ม และเอกสารอ้างอิงของแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ภารกิจหลัก: กระบวนการจัดเก็บภาษี ซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดเก็บภาษีทั้ง ๓ ประเภท ดังนี้
๑. กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษี
(อยู่ในความรับผิดชอบของกองประชาสัมพันธ์ ทางสานักงานเขตมีหน้าที่เพียงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
เท่านั้น ) เมื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ภาษีและมายื่นแบบเสียภาษีภายในระยะเวลา
ตามกฎหมายกาหนด จึงจะเริ่มเข้าสู่ กระบวนงานที่ ๑.๑ : กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดิน แต่หากประชาชนไม่มายื่นแบบเพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนด
เจ้าหน้าที่ก็จะเริ่ ม
ดาเนินการตามกระบวนงานที่ ๑.๒ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
หากประชาชนได้รับใบแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๘) จากการดาเนินงานในกระบวนงาน
ที่ ๑.๑ แล้ว แต่เห็นว่าการประเมินภาษีไม่เป็นธรรมสามารถอุทธรณ์ภาษีได้ภายในร ะยะเวลาที่ กฎหมาย
กาหนดจึงเข้าสู่กระบวนงานที่ ๑.๓ : กระบวนงานอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และหากประชาชนได้รับ
ใบแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.๘) จากการดาเนินงานในกระบวนงานที่ ๑.๑ แล้ว ไม่ชาระ
เงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เจ้าหน้าที่จะเริ่มดาเนิน การในกระบวนงานที่ ๑.๔ : กระบวนงาน
๓

เร่งรัดติดตามผู้ค้างชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งในกระบวนงาน ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
กระบวนงานที่ ๑.๑ : กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่
การรับแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.๒) ,ตรวจสอบและประเมินภาษี สิ้นสุดด้วยการแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘)
กระบวนงานที่ ๑.๒ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่ม
ตั้งแต่การออกหนังสือเตือน สิ้นสุด ที่การส่งดาเนินคดี และการประเมินภาษีตามมาตรา ๒๔ ทวิ หรือ
กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี แล้วแต่กรณี
กระบวนงานที่ ๑.๓ : กระบวนงานอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่การรับคาร้อง
ขออุทธรณ์ภาษี (ภ.ร.ด.๙) ,ทาคาชี้แจงการประเมิน สิ้นสุดด้วยการดาเนินการตามคาชี้ขาด
กระบวนงานที่ ๑.๔ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่ม
ตั้งแต่การออกหนังสือเตือน ,ออกหนังสือเตือน (ภ.กทม.๑),ออกหนังสือเตือน (ภ.กทม.๒) ,สืบสวนหา
ทรัพย์สิน กรณีพบทรัพย์สินข องผู้ค้างทาการรายงานการสืบสวนหา ทรั พ ย์ สิ น (ภ.กทม .๓) หรือกรณี
ล้มละลายทาการขอเฉลี่ยหนี้ หรือกรณีไม่พบทรัพย์สินของผู้ค้างให้สิ้นสุดกระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้าง
๒. กระบวนการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษี (อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองประชาสัมพันธ์ ทางสานักงานเขตมีหน้าที่เพียงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เท่านั้น )
เมื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ภาษีและมายื่นแบบเสียภาษีภ
ายในระยะเวลาตาม
กฎหมายกาหนด จึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนงานที่ ๒.๑ : กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีบารุงท้องที่ แต่
หากประชาชนไม่มายื่นแบบเพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มดาเนินการตาม
กระบวนงานที่ ๒.๒ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างยื่นแบบภาษี บารุงท้องที่ และหากประชาชนได้รับใบ
แจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๙) จากการดาเนินงานในกระบวนงานที่ ๒.๑ แล้ว แต่เห็นว่าการ
ประเมินภาษีไม่เป็นธรรมสามารถอุทธรณ์ภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดจึงเข้าสู่กระบวนงานที่
๒.๓ : กระบวนงานอุทธรณ์ภาษีบารุงท้องที่ และหากประชาชนได้รับใบแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่
(ภ.บ.ท.๙) จากการดาเนินงานในกระบวนงานที่ ๒.๑ แล้ว ไม่ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
เจ้าหน้าที่จะเริ่มดาเนินการในกระบวนงานที่ ๒.๔ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่
ซึ่งในกระบวนงานต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กระบวนงานที่ ๒.๑ : กระบวนงานรับยื่นแบบและประเมินภาษีบารุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่การ
รับแบบพิมพ์(ภ.บ.ท.๕) ,ตรวจสอบและประเมินภาษี สิ้นสุดด้วยการแจ้งการประเมินภาษี (ภ.บ.ท.๙)
กระบวนงานที่ ๒.๒ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ ค้างยื่นแบบภาษีบารุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่
การออกหนังสือเตือน สิ้นสุดที่การส่งดาเนินคดี และกระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีแล้วแต่กรณี
กระบวนงานที่ ๒.๓ : กระบวนงานอุทธรณ์ภาษีบารุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่การรับคาร้องขออุทธรณ์
ภาษี (ภ.บ.ท๑๒) ,ทาคาชี้แจงการประเมิน สิ้นสุดด้วยการดาเนินการตามคาชี้ขาด
๔

กระบวนงานที่ ๒.๔ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างชาระภาษีบารุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่การ
ออกหนังสือเตือน ,ออกหนังสือเตือน (ภ.กทม.๑),ออกหนังสือเตือน (ภ.กทม.๒) ,สืบสวนหาทรัพย์สิน กรณี
พบทรัพย์สินของผู้ค้างทาการรายงานการสืบสวน หาทรัพย์ สิน (ภ.กทม.๓) หรือกรณีล้มละลายทาการขอ
เฉลี่ยหนี้ หรือกรณีไม่พบทรัพย์สินของผู้ค้างให้สิ้นสุดกระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้าง
๓. กระบวนการจัดเก็บภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษี (อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองประชาสัมพันธ์ ทางสานักงานเขตมีหน้าที่เพียงแจก เอกสารประชาสัมพันธ์เท่านั้น ) เมื่อ
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ภาษีและมายื่นแบบเสียภาษีภายในระยะเวลาตามกฎหมาย
กาหนด จึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนงานที่ ๓.๑ : กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีป้าย แต่หากประชาชน
ไม่มายื่นแบบเพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มดาเนินการตามกระบวนงานที่ ๓.๒ :
กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างยื่นแบบภาษีป้าย และหากประชาชนได้รับใบแจ้งการประเมินภาษีป้าย
(ภ.ป.๓) จากการดาเนินงานในกระบวนงานที่ ๓.๑ แล้ว แต่เห็นว่าการประเมินภาษีไม่เป็นธรรมสามารถ
อุทธรณ์ภาษีได้ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนดจึงเข้าสู่กระบวนงานที่ ๓.๓ : กระบวนงานอุทธรณ์ภาษี
บารุงท้องที่ และหากประชาชนได้รับใบแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) จากการดาเนินงานใน
กระบวนงานที่ ๓.๑ แล้ว ไม่ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เจ้าหน้าที่จะเริ่มดาเนินการใน
กระบวนงานที่ ๓.๔ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างชาระภาษีป้าย ซึ่งในกระบวนงานต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กระบวนงานที่ ๓.๑ : กระบวนงานรับยื่นแบบและประเมินภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่การรับแบบ
พิมพ์ (ภ.ป.๑) ,ตรวจสอบและประเมินภาษี สิ้นสุดด้วยการแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.๓)
กระบวนงานที่ ๓.๒ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างยื่นแบบภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่ การออก
หนังสือเตือน สิ้นสุดที่การส่งดาเนินคดี และกระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีแล้วแต่กรณี
กระบวนงานที่ ๓.๓ : กระบวนงานอุทธรณ์ภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่การรับคาร้องขออุทธรณ์
ภาษี (ภ.ป.๔) ,ทาคาชี้แจงการประเมิน สิ้นสุดด้วยการดาเนินการตามคาชี้ขาด
กระบวนงานที่ ๓.๔ : กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างชาระภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่การออก
หนังสือเตือน และสิ้นสุดด้วยการส่งดาเนินคดี
ภารกิจสนับสนุน: กระบวนการด้านธุรการ ซึ่งแบ่งออกเป็นกระบวนงานย่อย ๔
กระบวนงานย่อย ดังนี้
กระบวนงานย่อยที่ ๑ : กระบวนงานจัดทารายงานและสถิติการจัดเก็บ เพื่อให้การ
จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายรายได้
สานักงานเขต ในรูปแบบรายงาน ได้แก่ การรายงานโดยเอกสาร และการรายงานข้อมูลแบบ Online Real
Time ด้วยโปรแกรม MIS 2 ระบบงานรายได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะแสดงขั้นตอนการจัดทารายงานและสถิติ
การจัดเก็บภาษี ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ MIS แล้วจัดทารายงานและสถิติการจัดเก็บ
ภาษีประจาเดือน เสนอเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือนักวิชาการจัดเก็ บรายได้ทาการตรวจสอบ และผ่าน
๕

การเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายรายได้ เพื่อเสนอผู้อานวยการเขตลงนาม และสิ้นสุดด้วยการส่งรายงานให้กอง
รายได้ทราบเป็นประจาทุกสิ้นเดือน
กระบวนงานย่อยที่ ๒ : กระบวนงานรับหนังสือ เริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนหนังสือรับ เสนอ
หัวหน้าฝ่ายพิจารณาและสั่งการ แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและดาเนินการในส่งที่เกี่ยวข้อง สิ้นสุดที่การจัดเก็บ
เอกสาร
กระบวนงานย่อยที่ ๓ : กระบวนงานส่งหนังสือ เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่จัดเอกสารหรือรายงาน
เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณาอนุมัติ หรือกรณีที่เป็นหนังสือที่ต้องส่งภายนอกหน่วยงานก็เสนอผู้อานวยการเขต
พิจารณาอนุมัติ จากนั้นลงทะเบียนหนังสือส่ง และสิ้นสุดที่จัดส่งและเก็บสาเนาเอกสาร
กระบวนงานย่อยที่ ๔ : กระบวนงานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ เริ่มตั้งแต่จัดทาใบเบิกพัสดุ
เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณาอนุมัติ ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลัง เมื่อฝ่ายการคลังส่งพัสดุให้ตามต้องการแล้ว
ฝ่ายการคลังจะทาใบส่งมอบพัสดุพร้อมพัสดุ จากนั้นทาเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และสิ้นสุดที่การส่งพัสดุ
ให้เจ้าหน้าที่ต้องการใช้พัสดุนั้น
กระบวนงานย่อยที่ ๕ : กระบวนงานควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง เริ่มตั้งแต่จัดทา
ใบเบิกน้ามันเชื้อเพลิง เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณาอนุมัติ ส่งเอกสารให้พนักงานขับรถเพื่อนาไปเติมน้ามัน ที่
สถานีบริการน้ามันที่กรุงเทพมหานครกาหนด ส่วนสาเนารวบรวมเพื่อจัดทารายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ส่งฝ่าย
การคลัง

๔. กรอบแนวคิด
๔.๑. การวิเคราะห์ข้อมูลนาเข้าและผลผลิต (Input – Output Analysis)
เป็นเครื่องมือสาคัญตัวแรกทีช่ ่วยในการทาให้เห็นทัง้ ภาพใหญ่และภาพย่อยของกระบวนการ
ถือเป็นจุดเริ่มของการมองลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นภาพชัดเจน
ปัจจัยนาเข้า
(Input)
-บุคลากร
-งบประมาณ
-ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ
-กฎหมาย
-นโยบายของผู้บริหาร
-สภาพเศรษฐกิจ
-การเมือง

Processing
-การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
-การจัดเก็บภาษีป้าย

๖

ผลผลิต
(Output)
-กรุงเทพมหานครมี
รายได้เพิ่มขึ้น
-การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ
-ประชาชนผู้เสียภาษี
ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้กรุงเทพมหานคร
ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการด้านภาษี
งบประมาณ หมายถึง แผนการดาเนินงานในการจัดหาเงินมาใช้ในการบริหารงานรายได้
ความคาดหวังของผู้รับบริการ หมายถึง การได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่มีมาตรฐานการ
บริการเดียวกัน โดยมีการประเมินภาษีตามอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางที่กรุงเทพมหานครกาหนด ทาให้
จัดเก็บภาษีได้ถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายได้กาหนดไว้
กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ,พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ,พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
๒๕๑๐ และระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี
นโยบายของผู้บริหาร หมายถึง นโยบายการบริหารกรุงเทพมหานครของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
คือ นโยบายด้านเศรษฐกิจ: เปลี่ยนกรุงเทพฯให้เป็นมหานครแห่งการค้า และการท่องเที่ยวของภูมิ ภาคอย่าง
แท้จริง และยุทธศาสตร์ในการบริหารกรุงเทพมหานคร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร(Mastering Best Service and Mega-City Management)
เศรษฐกิจ หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ทางการค้าของผู้เสียภาษีภายในพื้นที่ มีผลต่อการยื่น
เสียภาษีต่าง ๆ
การเมือง หมายถึง สภาพปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองของประเทศ และนโยบายทางการ
เมืองของรัฐบาล ที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษี
๔.๒ ผังงาน(Flow Chart )
หลังจากทีท่ ราบ Input และ Output พร้อมกับกาหนดกระบวนการทีอ่ ยู่ในแต่ละลาดับ
ขั้นได้แล้ว สามารถนา Flow Chart เข้ามาช่วยอธิบายทิศทางการเดินของลาดับขั้น และการตัดสินใจได้
อย่างชัดเจน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์กรอบแนวคิดของกระบวนงานต่าง ๆ ได้ดังนี้
ภารกิจหลัก: กระบวนการจัดเก็บภาษี
๑) กระบวนงานรับยื่นแบบและประเมินภาษีทั้ง ๓ ประเภท
ผู้เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
ผู้รับบริการ
ผู้เสียภาษี
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และชาระภาษี
ในอัตราที่เป็นธรรม
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้เสียภาษีและกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีรายได้
๗

ข้อกาหนดด้านกฎหมาย

ประสิทธิภาพของ
ความคุ้มค่า
กระบวนงาน
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และแก้ไข จัดเก็บภาษีถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔
และเป็นธรรม
กรุงเทพมหานคร
-พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔
๒) กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างยื่นแบบภาษีทั้ง ๓ ประเภท
ผู้เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
ผู้รับบริการ
ผู้เสียภาษี
หลบเลี่ยงการเสียภาษี
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้เสียภาษีและกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีรายได้
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของ
ความคุ้มค่า
กระบวนงาน
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน เป็นประโยชน์แก่
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔
กรุงเทพมหานคร
-พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔
๓) กระบวนงานอุทธรณ์ภาษีทั้ง ๓ ประเภท
ผู้เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
ผู้รับบริการ
ผู้เสียภาษี
ได้รับความเป็นธรรมในการเสียภาษี
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้เสียภาษีและกรุงเทพมหานคร
ทาความเข้าใจกับประชาชน
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของ
ความคุ้มค่า
กระบวนงาน
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
จัดเก็บภาษีด้วยความ เป็นประโยชน์แก่
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔
เป็นธรรม
กรุงเทพมหานคร
-พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔
๔) กระบวนงานเร่งรัดติดตามผู้ค้างชาระภาษีทั้ง ๓ ประเภท
ผู้เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
๘

ผู้รับบริการ
ผู้เสียภาษี
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้เสียภาษีและกรุงเทพมหานคร
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย

ผ่อนผันหรือหลบเลี่ยงการชาระภาษี

ประนีประนอมหนี้
ประสิทธิภาพของ
กระบวนงาน
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และ จัดเก็บหนี้ค้างชาระได้
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔
ครบถ้วน
-พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔

ความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์แก่
กรุงเทพมหานคร

ภารกิจสนับสนุน: กระบวนงานด้านธุรการ
๑) กระบวนงานจัดทารายงานและสถิติการจัดเก็บ
ผู้เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
ผู้รับบริการ
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขต
จัดทารายงานและรวบรวมข้อมูลสถิติการ
จัดเก็บอย่างถูกต้อง
ผู้มีส่วนได้เสีย
หน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ
ติดตามผลการดาเนินงาน
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของ
ความคุ้มค่า
กระบวนงาน
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
ถูกต้อง และรายงานฯ เป็นประโยชน์แก่
บรรณ ๒๕๒๖
ตรงตามระยะเวลาที่ กรุงเทพมหานคร
-ระเบียบสารบรรณ กทม. พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
กาหนด
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) กระบวนงานรับหนังสือ
ผู้เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
ผู้รับบริการ
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขต
การรับหนังสือ ติดตาม ตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีระบบและรวดเร็ว
ผู้มีส่วนได้เสีย
หน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของ
ความคุ้มค่า
กระบวนงาน
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน รวดเร็วและถูกต้อง
เป็นประโยชน์แก่
๙

สารบรรณ ๒๕๒๖
-ระเบียบสารบรรณ กทม. พ.ศ. ๒๕๔๖
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘
๓) กระบวนงานส่งหนังสือ
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขต
ผู้มีส่วนได้เสีย
หน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย

กรุงเทพมหานคร

ความต้องการ
การส่งหนังสือเป็นไปอย่างมีระบบ และรวดเร็ว

สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
ประสิทธิภาพของ
ความคุ้มค่า
กระบวนงาน
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
รวดเร็วและถูกต้อง
เป็นประโยชน์แก่
บรรณ ๒๕๒๖
กรุงเทพมหานคร
-ระเบียบสารบรรณ กทม. พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘
๔) กระบวนงานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
ผู้เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
ผู้รับบริการ
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขต
ได้พัสดุถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนตามที่
ต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ฝ่ายการคลัง สานักงานเขต
ควบคุมการเบิกจ่ายได้อย่างเป็นระบบ
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน
ความคุ้มค่า
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ รวดเร็วและถูกต้อง
เป็นประโยชน์แก่
กรุงเทพมหานคร

๕) กระบวนงานควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
๑๐

ความต้องการ

ฝ่ายรายได้ สานักงานเขต
ผู้มีส่วนได้เสีย
ฝ่ายการคลัง สานักงานเขต
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงถูกต้อง รวดเร็ว
ควบคุมการเบิกจ่ายได้อย่างเป็นระบบ
ประสิทธิภาพของกระบวนงาน
ความคุ้มค่า
รวดเร็วและถูกต้อง
เป็นประโยชน์แก่
กรุงเทพมหานคร

๕. ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนการ

ข้อกาหนดสาคัญ

ตัวชี้วัด

ภารกิจหลัก:กระบวนการจัดเก็บรายได้
๑)กระบวนงานรับ กรุงเทพมหานครมี
แบบและประเมิน รายได้
ภาษีทั้ง ๓ ประเภท ประชาชนได้รับการ
ประเมินภาษีที่
ถูกต้อง และเป็น
ธรรม

-สานักงานเขตจัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการที่
กรุงเทพมหานครกาหนดให้
- มีการจัดคิวลาดับผู้มาขอรับบริการก่อนหลัง
- มีเกณฑ์อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเป็นเกณฑ์การประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- มีเกณฑ์อัตรามาตรฐานกลางที่ดินเป็นเกณฑ์การประเมิน
ภาษีบารุงท้องที่

ประชาชนได้รับการ -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในเรื่อง
บริการที่สะดวก
ความสะดวก
รวดเร็ว
-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในเรื่อง
ระยะเวลาในการให้บริการ
-มีแผนผังขั้นตอนการให้บริการในการเสียภาษีแต่ละ
ประเภท
-มีช่องทางการชาระเงินค่าภาษีหลายช่องทาง เช่น ชาระ
ภาษีผ่าน Internet, ผ่าน ATM หรือธนาคาร และชาระ
ต่างสานักงานเขต เป็นต้น
๒)กระบวนงาน
จัดเก็บภาษี
-ร้อยละของจานวนผู้ยื่นภาษีทั้ง ๓ ประเภท
เร่งรัดติดตามผู้ค้าง ครบถ้วน
-ยอดจัดเก็บรายใหม่ของภาษีทั้ง ๓ ประเภท
ยื่นแบบภาษีทั้ง ๓
ประเภท
กระบวนการ

ข้อกาหนดสาคัญ

๓)กระบวนงาน จัดเก็บภาษีด้วยความ

ตัวชี้วัด
- จานวนของเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ภาษี
๑๑

อุทธรณ์ภาษีทั้ง เป็นธรรม
๓ ประเภท

- มีการประชาสัมพันธ์อัตราการเสียภาษีทั้ง ๓ ประเภท

๔)กระบวนงาน จัดเก็บหนี้ค้างครบถ้วน -ร้อยละของยอดจัดเก็บหนี้ค้างภาษี
เร่งรัดติดตาม
ผู้ค้างชาระภาษี
ทั้ง ๓ ประเภท
ภารกิจสนับสนุน:กระบวนการด้านธุรการ
กระบวนงาน
ย่อยที่ ๑ :
กระบวนงาน
จัดทารายงาน
และสถิติการ
จัดเก็บ

การติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างมี
ระบบ

- มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการฐานข้อมูล
- มีการรายงานผลการดาเนินงานจัดเก็บรายได้ทุกสิ้นเดือน

กระบวนงาน
ย่อยที่ ๒ :
กระบวนงานรับ
หนังสือ

มีการรับหนังสืออย่าง
เป็นระบบระเบียบ
สามารถค้นหา
โดยสะดวก

- มีระบบการรับหนังสือด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ
ฐานข้อมูล
- มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

กระบวนงาน
มีการส่งหนังสืออย่าง
ย่อยที่ ๓ :
เป็นระบบระเบียบ
กระบวนงานส่ง
หนังสือ

- มีระบบการรับหนังสือด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ
ฐานข้อมูล
- มีการเก็บเอกสารสาเนาอย่างเป็นระบบ

กระบวนงาน
ย่อยที่ ๔ :
กระบวนงาน
ควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุ

- มีระบบการเบิกจ่ายด้ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ
ฐานข้อมูล
-มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ

มีการเบิกจ่ายพัสดุ
อย่างเป็นระบบ

กระบวนการ
กระบวนงานย่อยที่ ๕ :

ข้อกาหนดสาคัญ
มีการเบิกจ่าย

ตัวชี้วัด
- มีระบบการเบิกจ่ายด้ายเทคโนโลยีสารสนเทศมา
๑๒

กระบวนงานควบคุมการ พัสดุอย่างเป็น
เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ระบบ

จัดการฐานข้อมูล
-มีการรายงานการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

๖. คาจากัดความ
๖.๑ คู่มอื ปฏิบัตงิ าน (Work Manual) หมายถึง
แผนทีบ่ อกเส้นทางการทางานทีม่ ีจุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุด มีคาอธิบายตามทีจ่ าเป็น
๖.๒ ผังกระบวนการ หมายถึง Flow Chart แสดงขั้นตอนการทางาน
๖.๓ มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง ข้อตกลงที่จัดทาขึ้นเป็นเอกสารโดยการรวบรวมข้อมูล
หรือข้อกาหนดทางเทคนิคเพื่อให้เกิดประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการดาเนินงานในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
๖.๔ ปี หมายถึง ปีปฏิทิน
๖.๕ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ หมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น รวมทั้ง ที่ดิน
ที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนแล ะสิ่งปลูกสร้าง นั้น ๆ อันต้องเสียภาษีตามความในภาค 1 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
๖.๖ ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกสร้าง
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน (สนาม สระน้า ที่ว่าง ) ซึ่งปกติใช้ไปด้วยกันกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
๖.๗ ค่ารายปี หมายถึง จานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ
๖.๘ ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารา ยได้หรือโฆษณาร้านค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือ ทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
๖.๙ ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
๖.๑๐ ผู้รับประเมิน หมายถึง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
๖.๑๑ ผู้ค้างยื่นแบบ หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบภายในกาหนดระยะเวลา
๖.๑๒ ผู้ค้างชาระ หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ชาระค่าภาษีภายในกาหนดระยะเวลา
๖.๑๓ รายเก่า หมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และป้าย ที่เคยมีการยื่นแบบเพื่อ
เสียภาษี แล้วในปีประเมินปีก่อน
๖.๑๔ รายใหม่ หมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และป้าย ที่ยังไม่เคยยื่นแบบเพื่อ
เสียภาษีมาก่อน

๗. คาอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้/คาอธิบายคาย่อ
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
๑๓

สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน
กิจกรรมหรือภารกิจ
การตัดสินใจ (Decision)
ฐานข้อมูล (Database)
เอกสาร / รายงาน (Document)
เอกสาร รายงานหลายแบบ/ประเภท (Multi Document)
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนาเข้า/ส่งออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานข้อมูลที่
อาจจะเกิดขึ้น

A

จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

๘. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้อานวยการเขต กากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายรายได้
ฝ่ายรายได้
1. ดาเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดาเนินการสืบทรัพย์ของผู้ค้างชาระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต
3. การดาเนินคดีแก่ผู้ค้างชาระภาษี
4. ดาเนินการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีกับผู้ค้างยื่นแบบภาษีและค้างชาระภาษี
5. รายงานการจัดเก็บภาษี
6. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
หัวหน้าฝ่าย
๑. ปฏิบัติงานและกากับ ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่เป็น
รายได้
รายได้ของกรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน
๑๔

ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บภาษีที่เป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานครของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงานและนโยบายที่กาหนดไว้
๓. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการจัดเก็บภาษีที่เป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๔. ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อช่วย
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ลุล่วงเป็น
ผลสัมฤทธิ์
๕. ให้คาปรึกษาหรือควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษีที่เป็น
รายได้ของกรุงเทพมหานครภายในหน่วยงานหรื อส่วนราชการ เพื่อให้การ
ทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้
๖. ทาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานปัญหาหรือข้อผิดพลาดพร้อม
ทั้งแนวทางแก้ไขแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและดาเนินการ
ต่อไป

๑๕

